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 05.06.2014. ,доноси

ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА СПОМЕН ПАРКА БУБАЊ И
ОДРЖАВАЊЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ
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 Спомен парка Бубањ и одржавање споменика природе
1.3. Локација на којој се одвијају програмске активности:
Парк шума БУБАЊ, ХРАСТ ЛУЖЊАК у Доњој Трнави, ПАВЛОВИЋЕВ ХРАСТ у
Доњој Трнави, РАЈКОВИЋЕВ ХРАСТ, БЕЛИ ДУД у Нишкој Бањи, ДУД ЗАПИС у
Медошевцу, НОВОСЕЛСКИ БРЕСТ ЗАПИС у Новом Селу, ЦЕР ЗАПИС у
Лесковику, ХРАСТ ЗАПИС код Бањичког језера,
1.4. Кратак опис програма:
Уређењe Спомен парка Бубањ подразумева чишћење прилазних стаза и
парковске површине сваког радног дана током четири месеца трајања програма.
Парковске површине око самог споменика биле би покошене два пута у току ова
четири месеца. Леђном косачицом и прунером били би уклоњени изданци и
самоникло растиње а све то би сакупила потребна група радника. У току Програма
извршило би се и тршење поплочних површина око споменика. Сав отпадни
материјал био би покупљен и извежен на депонију ангажовањем возила ТАМ са два
радника.

Одржавање споменика природе ради се у складу са Програмом заштите споменика
природе за 2014. годину. Овим Програмом обухваћено је одржавање осам стабала.
Наведене су планиране активности за свако стабло појединачно, а обухватају:
- обилазак заштићеног стабла од стране стручне екипе
- рад подизне платформе са пратећом екипом на санитарој сечи сувих и болесних
стабала
- радове на кошењу, грабуљању, уклањању самоникле вегетације око заштићеног
добра
- рад ТАМ-а на довозу радника, потребну механизацију и одвоз посеченог и
покошеног материјала.
1.5. Циљна група



Становници – корисници зелених површина
Туристи

1.6. Опис проблема:
Спомен парк Бубањ представља значајан Меморијални споменик градa
Ниша. То је узвишење на периферији града обрасло шумом са средишњим делом на
коме се налази споменик - Три песнице - изграђен као сећање на страдања током
Другог светског рата. Око споменика је уређена парковска површина. Током
протекле године извршена је детаљнија обнова овог зеленог појаса. Да би се
прошлогодишњи труд и уложена средства исплатила неопходно је годишње
одржавање. На овај начин Ниш би имао уређен Меморијални споменик а грађани
Ниша леп и велики парк за одмор и релаксацију.
Заштићено природно добро је очувани део природе посебних природних
вредности и одлика, због којих има трајни еколошки, научни, културни, образовни,
здравствено – рекреативни, туристички и други значај и као добро од општег
интереса ужива посебну заштиту.
1.7. Корисници програма:
 Грађани града Ниша
 туристи који су у транзиту кроз Ниш и којима је град Ниш последња
туристичка дестинација
 Мештани насеља на чијој територији се налази споменик природе
 ЈКП „Горица“
1.7.1. Структура корисника:
 Грађани града Ниша - директни корисници - 257 000 становника града Ниша
 Мештани насеља на чијој територији се налази споменик природе
 Туристи - 10 000 - 15 000 годишње

1.8. Општи циљ програма:



Унапређење заштите животне средине на територији града Ниша
Очување природног добра као део природе посебних природних вредности и
одлика

1.9. Сврха програма:
Уређење Спомен парка Бубањ и одржавање споменика природе има за циљ:
 Обезбеђење естетски лепе и неговане зелене површине
 Обезбеђење услова за одмор одраслих и игру деце
 Обезбеђење услова за одржавање хигијене у Меморијалном споменику.
 Унапређење заштите животне средине у граду са очувањем природног
добра.
1.10. Резултати програма:
Обезбеђена лепа и негована зелена површина на периферији града -око 71 000 м2.
Очување природног добра као део природе посебних природних вредности и
одлика који има трајни еколошки, научни, културни, образовни, рекреативни и
туристички значај
1.11. Групе активности:
Парк шума Бубањ
Активности
1.Рад чистача на чишћењу
стаза
и
зелених површина у
парк шуми Бубањ
2.Кошење и
грабуљање травњака
3.Рад леђне косачице
4.Рад прунера
5.Тршење плочника
6.Рад ТАМ-а са два
радника на утовару
отпадног материјала

VI

VII

VIII

IX

Имплементатор
ЈКП „Горица“

Споменици природе
Активности
1.Обилазак
заштићеног стабла од
стране стручне екипе
2.Кошење и
грабуљање травњака
3.Рад леђне косачице
4.Рад подизне платформе са потребном екипом радника
5.Рад радн. на сакуп.
покошене траве, сак.
од орезивања и сакуп.
осталог отпадног мат.
6.Постављање клупа и
корпи за отпатке
7.Рад ТАМ-а са два
радника на утовару
отпадног материјала и
превозу радника и
потребног материјала

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Имплементатор
ЈКП „Горица“

1.11.1 Образложење како ће се спроводити свака од наведених група активности,
њихов садржај и сврха програма:
ПАРК ШУМА БУБАЊ
АКТИВНОСТ 1:
Чишћење зелених површина и стаза вршио би 1-2 чистача сваког дана у
предвиђеном периоду.
АКТИВНОСТ 2:
Кошење и грабуљање травнатих површина обављао би потребан број косачица са
пратећим бројем грабуљача.
АКТИВНОСТ 3:
Радник са леђном косачицом пратио би групу радника из предходне активности и
вршио кошење травњака на неприступачним местима.
АКТИВНОСТ 4:
Радник са прунером вршио би сечење сувих грана.
АКТИВНОСТ 5:
Тршење плочника подразумева уклањање траве са поплочаних површина.
АКТИВНОСТ 6:
Извоз покошене траве и осталог отпадног материјала вршио би ТАМ са два радника
зависно од потребе у току трајања Програма.

СПОМЕНИЦИ ПРИРОДЕ
АКТИВНОСТ 1:
Стручна екипа вршиће обилазак стабала и организовати све потребне мере за
очување природних добара.
АКТИВНОСТ 2:
Кошење и грабуљање травнатих површина око заштићених стабала обављао би
потребан број косачица са пратећим бројем грабуљача 6-8 пута годишње.
АКТИВНОСТ 3:
Радник са леђном косачицом пратио би групу радника из предходне активности и
вршио кошење травњака на неприступачним местима.
АКТИВНОСТ 4:
Екипа радника са употребом подизне платформе вршила би орезивање сувих грана.
АКТИВНОСТ 5:
Сакупљање покошене траве, сакупљање од орезивања и осталог отпадног
материјала обављало би потребан број радника.
АКТИВНОСТ 6:
На местима где то могућноси дозвољавају, биће постављене клупе како би мештани
могли да уживају у околини заштићених стабала.
АКТИВНОСТ 7:
Извоз покошене траве и осталог отпадног материјала вршио би ТАМ са два радника
зависно од потребе у току тајања Програма. Возило би вршило и превоз радника и
потребног алата и материјала.
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 одржавању Спомен парка Бубањ отпочели би почетком јуна 2014.г. и
трајали до краја септембра 2014.г. Све радове изводило би Јавно комунално
предузеће „Горица“ са својом опремом и људским кадровима. Ови радови су и део
редовне делатности овог предузећа. У реализацији програма учествовало би око 10
радника.
Потребни радови на одржавању споменика природе трају током целе године. Сви
радови су у складу са Програмом заштите споменика природе за 2014.годину, и
изводи их Јавно комунално предузеће „Горица“ са својом опремом и људским
кадровима. Ови радови су и део редовне делатности овог предузећа. У реализацији
програма учествовало би око 5 радника.
1.15. Праћење и процена постигнућа (мониторинг и евалуација):
Праћење и процену постигнућа вршиће 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 уређењe Спомен парка
Бубањ и одржавање споменика природе.
2. ОСОБЉЕ АНГАЖОВАНО НА ПРОГРАМУ
Ђорђевић 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. Ресурси, искуства и надлежности појединачних партнера
Град Ниш обезбеђује средства, а ЈКП „Горица“ техничке и људске ресурсе
3.3. Начин координисања програмског партнерства
Град Ниш као партнер и финансијер програма ће средства за реализацију програма
пребацити на рачун ЈКП „Горица“- Трезор 840-361743-38,
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
Уређања парк шуме Бубањ 2012. и 2013.г. И Уређења међублоковског зеленила у
2009.,2010.,2011.,2012. и 2013.г.год. У пројектима је било укључено по 20-35
радника.
4.2. Ресурс
Годишњи буџет ЈКП „Горица“ Ниш у претходне три године био је:
- 2011.г. - 542.336.627,00 дин. са учешћем 56 % Буџета Града и ЈП Дирекције за
изградњу града
- 2012.г. - 552.153.360,00 дин. са учешћем 57 % Буџета Града и ЈП Дирекције за
изградњу града
- 2013.г. - 590.318.301,00 дин. са учешћем 54 % Буџета Града и ЈП Дирекције за
изградњу града
Број стално и привремено запослених у ЈКП „Горица“ Ниш по категоријама:

НК – 156 ; ПК – 19; КВ – 79; ССС – 164; ВКВ – 7; ВШС – 37; ВСС – 42.
5. ПРИКАЗ БУЏЕТA
Рбр Радови/трошкови
.
1
Рад чистача на чишћењу
стаза и зелених површина у
блоковском зеленилу
2
Кошење и грабуљање травњака
3
Рад леђне косачице
4
Рад прунера
5
Рад радника на тршењу плочника
6
Рад ТАМ-а са два радника на
утовару и извозу отп. материјала
7
Храст лужњак у Доњој Трнави
8
Павловићев храст
9
Рајковићев храст
10
Бели дуд у Нишкој Бањи
11
Дуд запис у Медошевцу
12
Новоселски брест
13
Цер запис у Лесковику
14
Храст запис код Бањичког језера
УКУПНО без ПДВ-а
ПДВ 10 %

Јед. јединица
мере

Цена по
јединици

Трош/динара

h

700

568,21

397.747,00

m2
h
h
h

150000
714
245
180

4,81
964,42
987,82
568,21

721.500,00
688.595,88
242.015,90
102.277,80

h

300

2977,70

893.310,00

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

1
1
1
1
1
1
1
1

78.181,82
76.000,00
44.363,64
57.272,73
32.727,27
42.909,09
47.090,90
76.000,00

78.181,82
76.000,00
44.363,64
57.272,73
32.727,27
42.909,09
47.090,90
76.000,00
3.499.992,03
349.999,20

УКУПНА ВРЕДНОСТ
ПРOГРАМА

3.849.991,23

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА
Програм „Уређење Спомен парка Бубањ и одржавање споменика природе“,
финансираће се из средстава, предвиђених Одлуком о Буџету Града Ниша за 2014.
годину, из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине ("Службени лист
Града Ниша", бр. 95/13), раздео 3; глава 3.10.; функција 560; позиција 262,
економска класификација 424 – специјализоване услуге, (део) од укупно намењене
апропријације од 94.509.000,00 динара.
Програм објавити у „Службеном листу Града Ниша“.
Број: 755-3/2014-03
У Нишу, 05.06.2014. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић

Образложење
Циљ програма је уређење Спомен парка Бубањ и одржавање споменика
природе.
Овим програмом је предвиђено уређење и одржавање Меморијалног
споменика-парк шуме Бубањ, што подразумева чишћење стаза и парковских
површина, уклањање сувих стабала и грана, тршење плочника и уклањање
самониклог растиња.
Такође се предвиђа и очување и заштита стабала која су регистрована као
споменици природе. Програм предвиђа редовни обилазак стабала, орезивање сувих
грана, кошење, грабуљање и одвоз покошеног и другог отпадног материјала, као и
постављање парковских клупи.
На основу Уредбе за доделу државне помоћи (''Службени гласник РС'',
бр.13/10, 100/11, 91/12, 37/13 и 97/13), овај Програм не подлеже државној помоћи.
Програм „Уређење Спомен парка Бубањ и одржавање споменика природе“,
доноси Градско веће Града Ниша, а финансирање Програма одобрава
Градоначелник Града Ниша.

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
УПРАВЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Јадранка Стевановић, дипл. ецц.

