
ПРЕДЛОГ
На основу члана  7  Одлуке  о  накнади  за  заштиту  и  унапређење  животне

средине  Града  Ниша  („Службени  лист  Града  Ниша“,  бр.53/09)  и  члана  2  и  72
Пословника  о  раду  Градског  већа  Града  Ниша  („Службени  лист  Града  Ниша“,
бр.1/13),  Градско  веће  Града  Ниша  на  седници  одржаној,  дана 30.05.2013.
године,доноси

              ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА МЕЂУБЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА НА 
           ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША У ПЕРИОДУ ОД VI ДО IX 2013.

ГОДИНЕ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

1.1. Организација која подноси програм (потенцијални корисник средстава и
носилац програма):

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГОРИЦА“ НИШ
Тврђава бб, 018 / 515-559, zelenilo@jkpgorica.rs

1.2. Назив програма:
Уређење међублоковског зеленила на територии града Ниша у периоду
 од VI до IX 2013. године

1.3. Локација на којој се одвијају програмске активности:
ЈКП  „Горица“  обавезује  се  да  достави  Програм  међублоковског  зеленила   са
динамичким планом извођења радова по површинама са локацијама.

1.4. Кратак опис програма:

       Уређења  и  одржавања  блоковског  зеленила  стамбених  објеката  града  Ниша
подразумева  чишћење стаза  и парковских површина током три месеца.  Кошење
блоковског зеленила стамбених објеката вршило би се на површини од око 550 000
м2,  а  шишање живе ограде  у  дужини  од око 20 000 м.  Сав  покошени  и други
отпадни материјал био би покупљен и извежен на депонију ангажовањем возила
ТАМ са два радника.

1.5. Циљна група
• Грађани – корисници зелених површина
• Туристи



1.6. Опис проблема:

  Зелене површине су плућа сваког града и зато је њихово адекватно одржавање
нужност.  Лепо  уређене  парковске  површине  се  морају  стално  одржавати  и
неговати.  У  једном граду  поред  јавних  зелених  површина  садржаних  редовним
програмом одржавања неопходно је и уређење и редовно одржавање Блоковског
зеленила стамбених објеката. Ово су површине које су неопходне станарима тих
зграда  за  одмор  и  релаксацију  а  малишанима  за  игру,  јер  су  паркови  са
мобилијаром често прилично удаљени од њиховог места становања.

1.7. Корисници програма:

• Грађани града Ниша
• туристи  који  су  у  транзиту  кроз  Ниш  и  којима  је  град  Ниш  последња

туристичка дестинација
• ЈКП Горица

1.7.1. Структура корисника:

• Грађани града Ниша - директни корисници - 257 000 становника града Ниша
• Туристи - 10 000 - 15 000 годишње

1.8. Општи циљ програма:

Унапређење заштите животне средине на територији града Ниша

1.9. Сврха програма:

Уређење међублоковског зеленила гада Ниша има за циљ:
• Обезбеђење естетски лепе и неговане зелене површине
• Обезбеђење услова за одмор одраслих и игру деце
• Обезбеђење услова за одржавање хигијене у блоковском зеленилу

1.10. Резултати програма:

Обезбеђена лепа и негована зелена површина у блоковском зеленилу стамбених
објеката око 550 000 м2 зелене површине
Обезбеђени  улови  за  одржавање  хигијене  у  парковима,  30  % лакше  одржавати
хигијену у парковима



1.11. Групе активности:

Активности VI VII VIII Реализатор
1.Рад чистача на чишћењу стаза и 
зелених  површина  у  блоковском
зеленилу стамбених објеката

ЈКП „Горица“

2.Кошење и грабуљање травњака 
3.Рад леђне косачице
4.Шишање живе ограде
5.Рад  радника  на  сакупљању
покошене  траве  на  веће  гомиле,
сакупљање  од  шишања  живе
ограде  и  сакупљање  осталог
отпадног материјала  
6.Рад  ТАМ-а  са  два  радника  на
утовару отпадног материјала

1.11.1  Образложење  како  ће  се  спроводити  свака  од  наведених  група
активности, њихов садржај и сврха програма:

АКТИВНОСТ  1:
Чишћење  зелених  површина  и  стаза  вршило  би  5-6 чистача  сваког  дана  у
предвиђеном периоду.
АКТИВНОСТ 2:
Кошење и грабуљање травнатих површина међублоковског зеленила обављао би
потребан  број  косачица  са  пратећим  бројем  грабуљача.  Зелене  површине
међублоковског зеленила биле би покошене једанпут.
АКТИВНОСТ 3:
Радник са леђном косачицом пратио би групу радника из предходне активности и
вршио кошење травњака на неприступачним местима.
АКТИВНОСТ 4:
Шишање  живе  ограде  вршило  једанпут  у  времену  трајања  програма,  на  свим
потребним  локацијама.
АКТИВНОСТ 5:
Сакупљање покошене траве, сакупљање од шишања и осталог отпадног материјала
обављало би 3-4 радника у периоду трајања програма.
АКТИВНОСТ 6:
Извоз  покошене  траве  и  осталог  отпадног  материјала  вршио  би  ТАМ  са  два
радника зависно од потребе у току трајања програма.  



1.12. Предуслови:

Обезбеђење финансијских средстава за реализацију програма.

1.13. Ризици:

Неповољни временски услови за рад машина и радника

1.14. Методологија:

Радови на уређењу међублоковског зеленила отпочели би 01.06.2013.г. и трајали до
31.08.2013.г. Све радове на уређењу међублоковског зеленила изводило би Јавно
Комунално Предузеће „Горица“ са својом опремом и људским кадром. Ови радови
су и део редовне делатности овог предузећа. У реализацији програма учествовало
би око 20 радника. 

1.15. Праћење и процена постигнућа (мониторинг и евалуација):

Праћење и процену постигнућа врши ће ЈКП „Горица“ у току трајања програма,
али и Град преко Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине
коме ће ЈКП „Горица“ бити у обавези да достави извештај о реализацији програма.
Између Града и ЈКП „Горица“, биће сачињен уговор у коме ће бити прецизирана
међусобна права и обавезе.

1.16. Одрживост:

Буџетом  града  Ниша  потребно  је  обезбедити  средства  за  редовно  одржавање
блоковског зеленила.

2. ОСОБЉЕ АНГАЖОВАНО НА ПРОГРАМУ

Ђорђевиђ Слободан, дипл.инг.пољопривреде  -  Руководилац програма
Радић Татјана, дипл.инг шумарства                   -  Члан
Грујић Сузана, маш.инг.струк.студија               -  Члан

3. ПАРТНЕРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

3.1. Основни подаци о партнерској организацији:

Град Ниш, ул.7.Јули  бр.2,  тел:  018/ 504-411



3.2. Са којим ресурсима, искуствима и надлежностима појединачни партнери
улазе у партнерство?

Град Ниш обезбеђује средства, а ЈКП „Горица“ техничке и људске ресурсе

3.3. На који начин ће програмско партнерство бити координисано?

Град Ниш као партнер и финансијер програма ће средства за реализацију програма
пребацити на рачун ЈКП „Горица“-Банка Интеза 160-323000-09 код „Banca Intesa”,
ПИБ 106183478  и  мат.број  20550635.ЈКП  „Горица“  се  обавезује  да  15  дана  по
реализацији програма достави наративни и финансијски извештај.
Односи између Града и ЈКП „Горица“ ће бити регулисани посебним уговором.

4. КАПАЦИТЕТИ ЗА УПРАВЉАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

4.1. Искуство у реализацији програма и пројеката

ЈКП „Горица“ је као предузеће формирано 01.07.2009.г. Учествовало у пројектима
Уређења међублоковског  зеленила у 2009.,2010.,2011.и 2012.год.У пројектима је
било укључено по 20-35 радника.  

4.2. Ресурс

Годишњи буџет ЈКП „Горица“ Ниш у претходне три године био је:
- 2010.г. - 493.095.692  са учешћем  58 % Буџета града и дирекције
- 2011.г. - 542.336.627  са учешћем  56 % Буџета града и дирекције
- 2012.г. - 552.153.360  са учешћем  57 % Буџета града и дирекције

Број стално и привремено запослених у ЈКП „Горица“ Ниш по категоријама:

НК – 25 ; ПК – 155; КВ – 99; ССС – 94; ВКВ – 2; ВШС – 37; ВСС – 27.



5. ПРИКАЗ БУЏЕТA

Рбр
.

Радови/трошкови Јед.
мере

јединица Цена по 
јединици

Трош/динара

1 Рад чистача на чишћењу
стаза и зелених површина у 
блоковском зеленилу

h 3000 568,59 1.705.770,00

2
Кошење и грабуљање травњака

m2 550000 4,81 2.645.500,00

3 Рад леђне косачице
h 610 964,42 588.296,20

4 Шишање живе ограде m'
19850 55,31 1.097.903,50

5 Рад радника на сакупљању 
покошене траве и осталог 
отпадног материјала

h 2000 568,59 1.137.180,00

6 Рад ТАМ-а са два радника на 
утовару и извозу отпадног 
материјала

h 700 2977,70 2.084.390,00

УКУПНО без ПДВ-а 9.259.039,70
ПДВ  8 % 740.723,18
УКУПНА ВРЕДНОСТ 
ПРОГРАМА

9.999.762,88



ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Програм „Уређење међублоковског зеленила на територији града Ниша
у  периоду  од  VI  до  IX  2013.  године“,  финансираће  се  из  средстава  (део),
предвиђених  Одлуком  о  буџету Града  Ниша   за  2013.  годину,  из  средстава
буџетског  фонда  за  заштиту  животне  средине  ("Службени  лист  Града  Ниша",
бр.108/12,  15/13  и  29/13),  раздео  3;  глава  3.8.;  функција  560;   позиција  233,
економска класификација 424 – специјализоване услуге, у износу од 9.999.762,88
динара (са ПДВ-ом), од укупно намењене апропријације од 70.000.000,00 динара.

Програм објавити у „Службеном листу Града Ниша“.

Број: 813-6/2013-03

У Нишу, 30.05.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

                  Председник 

            Проф. др. Зоран Перишић



                                                  О б р а з л о ж е њ е

У члану  7  Одлуке  о  накнади  за  заштиту  и  унапређење  животне  средине
града Ниша (''Службени лист  града Ниша'',  бр.53/09),  дефинисано је да Градско
веће  Града  Ниша,  доноси  Програме  за  сваку  календарску  годину,  на  предлог
надлежне Управе за заштиту животне средине, који ће се финансирати из средстава
буџетског фонда.

Град као јединица локалне самоуправе је један од субјеката система заштите
животне средине са обавезом чувања и унапређења животне средине.

Заштита животне средине уређује се Законом о заштити животне средине
(„Службени гласник РС“, бр.135/04 и 36/09) и посебним законима.

Циљ реализације  овог  Програма  је  уређење  међублоковског  зеленила  на
територији града Ниша у периоду од VI до IX 2013. године.

Овим Програмом је предвиђено уређење и одржавање блоковског зеленила
стамбених  објеката  града  Ниша,  што  подразумева  редовно  чишћење  стаза  и
парковских  површина.  Поред  тога  Програм  подразумева  кошење  блоковског
зеленила стамбених објеката и шишање живе ограде.

Програм „Уређење међублоковског зеленила на територији града Ниша
у  периоду  од  VI  до  IX  2013.  године“,  доноси  Градско  веће  Града  Ниша,  а
финансирање Програма одобрава Градоначелник Града Ниша.

  Н А Ч Е Л Н И К
                                                        УПРАВЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И
                                                                    ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

              
____________________________

                                                                       Драган Карличић, дипл. правник


