
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 04.05.2015. године ,доноси

ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА СПОМЕН ПАРКА БУБАЊ
И ОДРЖАВАЊЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ 

I – ОСНОВЕ ПРОГРАМА

Спомен парк Бубањ налази се југозападно од центра града на пошумљеном узвишењу Бубањ,
на територији Градске општине Палилула.  Спомен парк Бубањ представља спомен-комплекс,
саграђен у сећање на стрељане грађане Ниша и јужне Србије у Другом светском рату. Овај парк
је као аутентично место масовног фашистичког терора, стављен под заштиту државе у мају 1973.
године, док је априла 1979. године одлуком Скупштине Србије спомен парк Бубањ проглашен
културним добром од изузетног значаја. 

Kомплекс је парковски уређен,  са меморијалном стазом која је дуга око пола километра и
спомеником у виду 3 монументалне песнице различитих висина, које симболизују дете, жену и
мушкарца који су стрељани на овом месту. 

Спомен парк Бубањ представља значајан Меморијални споменик Градa Ниша, са шумом у
средишњем делу и уређеном парковском површином погодном за одмор и рекреацију. Зелене
површине је неопходно одржавати. Зелене површине својим бројним функцијама значајно утичу
на  квалитет  животне  средине. Значај  зелених  површина  у  процесу  очувања  здраве  животне
средине  и  здравља  људи  је  велики.  Оне  утичу  на  смањење  температуре  и  повећање  влаге
ваздуха, апсорбују угљен диоксид из атмосфере истовремено ослобађајући кисеоник, спречавају
ерозију тла, смањују градску буку, смањују аерозагађење и важне су за очување биодиверзитета.
Зелене површине чине јединствену мрежу зеленила која значајно побољшава квалитет животне
средине стварајући боље услове за живот.

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. 

У складу са  чланом 2.  Закона  о  заштити  животне  средине  (“Сл.гласник  РС”,  бр.135/04 и
36/09),  систем  заштите  животне  средине  чине  мере,  услови  и  инструменти  за  одрживо
управљање, очување природне равнотеже, као и спречавање, контролу, смањивање и санацију
свих облика загађивања животне средине. Сви субјекти система заштите животне средине, на
основу члана 4. овог Закона дужни су да чувају и унапређују животну средину.

У складу са тим Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине Града Ниша
спроводи  Програм  уређења  спомен  парка  Бубањ  и  одржавање споменика   природе  у  2015.
години, а све у циљу унапређења животне средине. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82


II – ЦИЉ ПРОГРАМА

 Унапређење заштите животне средине на територији града Ниша;
 Очување природног добра као дела природе посебних природних вредности и одлика;
 Обезбеђење естетски лепе и неговане зелене површине;
 Обезбеђење услова за одмор и рекреацију;
 Обезбеђење услова за одржавање хигијене Спомен парка.

III – САДРЖАЈ ПРОГРАМА

Уређењe Спомен парка Бубањ подразумева чишћење прилазних стаза и парковске површине,
кошење зелене  парковске  површине  око самог  споменика,  уклањање изданака и  самониклог
растиња,  сечу  сувих  стабала  и  грана,  као  и  тршење  поплочних  површина  око  споменика.
Отпадни материјал ће се сакупљати и одвозити на депонију, ангажовањем возила ТАМ и ФАП.

Овим Програмом обухваћено је и одржавање и заштита стабала која представљају споменике
природе.  То су:  ХРАСТ ЛУЖЊАК 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.

Одржавање и заштита стабала која представљају споменике природе обухвата:
 обилазак заштићеног стабла од стране стручне екипе;
 рад подизне платформе са пратећом екипом на санитарој сечи сувих и болесних грана;
 кошење, грабуљање и уклањање самоникле вегетације око заштићеног добра и
 рад ТАМ-а за потребну механизацију и одвоз посеченог и покошеног материјала.

IV- ДИНАМИКА РАДОВА И ПРИКАЗ БУЏЕТА

Спомен парк Бубањ
Активности VI VII VIII IX X XI

1.Рад чистача на чишћењу
стаза и зелених површина 
у парк-шуми Бубањ, саку-
пљање  покошене траве и 
осталог отпадног матери-
јала, тршење плочника  
2.Кошење и грабуљање 
травњака 
3.Рад леђне косачице
4.Рад моторне тестере-
прунера
5.Рад подизне платформе
са потребном екипом 
радника 
6.Рад ФАП-а са два 
радника на утовару 
отпадног материјала
7.Рад ТАМ-а са два 
радника на утовару 
отпадног материјала



Споменици природе
Активности VI VII VIII IX X XI

1.Обилазак заштићених 
стабла од стране стручне 
екипе 
2.Кошење и грабуљање 
травњака 
3.Рад леђне косачице
4.Рад подизне платформе
са потребном екипом 
радника 
5.Сакупљање 
 покошене траве, отпада
од орезивања и 
осталог отпадног 
материјала
6.Рад ТАМ-а на утовару 
отпадног материјала и 
превозу радника и 
потребног материјала

Динамика радова и приказ буџета

Ред.
бр.

Радови
Јединица

мере
Јединица

Цена по
јединици

Вредност

Парк-шума Бубањ

1 Рад чистача на чишћењу стаза и зелених 
површина  у парк-шуми Бубањ, сакупљање
покошене траве и осталог отпадног 
материјала, тршење плочника  

h 800 568,21 454.568,00

2 Кошење и грабуљање травњака m2 149.960 4,81 721.307,60
3 Рад леђне косачице h 565 964,42 544.897,30
4 Рад моторне тестере-прунера h 25 987,82 24.695,50
5 Рад подизне платформе са потребном 

екипом радника  
h 120 5265,43 631.851,60

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

h 70 3943,19 276.023,30

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

h 150 2977,70 446.655,00

8 Храст лужњак у Доњој Трнави

8а Кошење и грабуљање травњака m2 2.682 4,81 12.900,42
8б Рад леђне косачице h 4 964,42 3.857,68
8в Сакупљање покошене траве, отпада од 

орезивања и осталог отпадног материјала h 4 568,21 2.272,84
8г Рад ТАМ-а са два радника на утовару и 

извозу отпадног материјала h 14 2977,70 41.687,80
8д Рад подизне платформе са потребном 

екипом радника
h 3 5265,43 15.796,29

8ђ Обилазак стручне екипе h 4 1325,81 5.303,24



9 Рајковићев храст

9а Кошење и грабуљање травњака m2 933 4,81 4.487,73
9б Рад леђне косачице h 4 964,42 3.857,68
9в Сакупљање покошене траве, отпада од 

орезивања и осталог отпадног материјала h 4 568,21 2.272,84
9г Рад ТАМ-а са два радника на утовару и 

извозу отпадног материјала h 8 2977,70 23.821,60
9д Рад подизне платформе са потребном 

екипом радника
h 2 5265,43 10.530,86

9ђ Обилазак стручне екипе h 4 1325,81 5.303,24
10 Бели дуд у Нишкој Бањи

10а Кошење и грабуљање травњака m2 990 4,81 4.761,90
10б Рад леђне косачице h 4 964,42 3.857,68
10в Сакупљање покошене траве, отпада од 

орезивања и осталог отпадног материјала h 4 568,21 2.272,84
10г Рад ТАМ-а са два радника на утовару и 

извозу отпадног материјала h 8 2977,70 23.821,60
10д Рад подизне платформе са потребном 

екипом радника
h 3 5265,43 15.796,29

10ђ Обилазак стручне екипе h 4 1325,81 5.303,24
11 Дуд запис у Медошевцу

11а Кошење и грабуљање травњака m2 1.314 4,81 6.320,34
11б Рад леђне косачице h 4 964,42 3.857,68
11в Сакупљање покошене траве, отпада од 

орезивања и осталог отпадног материјала h 4 568,21 2.272,84
11г Рад ТАМ-а са два радника на утовару и 

извозу отпадног материјала h 6 2977,70 17.866,20
11д Рад подизне платформе са потребном 

екипом радника
h 1 5265,43 5.265,43

11ђ Обилазак стручне екипе h 1 1325,81 1.325,81
12 Новоселски брест

12а Кошење и грабуљање травњака m2 2.600 4,81 12.506,00
12б Рад леђне косачице h 4 964,42 3.857,68
12в Сакупљање покошене траве, отпада од 

орезивања и осталог отпадног материјала h 4 568,21 2.272,84
12г Рад ТАМ-а са два радника на утовару и 

извозу отпадног материјала h 6 2977,70 17.866,20
12д Рад подизне платформе са потребном 

екипом радника 
h 1 5265,43 5.265,43

12ђ Обилазак стручне екипе h 1,50 1325,81 1.988,72
13 Цер запис у Лесковику

13а Кошење и грабуљање травњака m2 1.840 4,81 8.850,40
13б Рад леђне косачице h 4 964,42 3.857,68
13в Сакупљање покошене траве, отпада од 

орезивања и осталог отпадног материјала h 4 568,21 2.272,84
13г Рад ТАМ-а са два радника на утовару и 

извозу отпадног материјала h 8 2977,70 23.821,60
13д Рад подизне платформе са потребном 

екипом радника 
h 2 5265,43 10.530,86

13ђ Обилазак стручне екипе h 3 1325,81 3.977,43



14 Храст запис код Бањичког језера

14а Кошење и грабуљање травњака m2 1.911 4,81 9.191,91
14б Рад леђне косачице h 4 964,42 3.857,68
14в Сакупљање покошене траве, отпада од 

орезивања и осталог отпадног материјала h 4 568,21 2.272,84
14г Рад ТАМ-а са два радника на утовару и 

извозу отпадног материјала h 14 2977,70 41.687,80
14д Рад подизне платформе са потребном 

екипом радника 
h 3 5265,43 15.806,48

14ђ Обилазак стручне екипе h 4 1325,81 5.303,24
УКУПНО без ПДВ-а 3.500.000,00
ПДВ  10 % 350.000,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРOГРАМА 3.850.000,00

V - АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

Реализација  Програма  уређења  спомен  парка  Бубањ  и  одржавање  споменика  природе,
обухвата 2 фазе:

I  фаза  - Доношење Програма уређења спомен парка Бубањ и одржавање споменика природе од
стране Градског већа Града Ниша, и 

II  фаза  -  Реализацију Програма уређења спомен парка Бубањ и одржавање споменика природе
од стране ЈКП „Горица“ Ниш.

VI - ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА

Програм Уређење спомен парка Бубањ и одржавање споменика природе, финансираће се из
средстава, предвиђених Одлуком о Буџету Града Ниша за 2015. годину, из средстава Буџетског
фонда за заштиту животне средине („Службени лист Града Ниша“, бр. 102/14 и 9/15), раздео 3;
глава 3.10.; функција 560; позиција 329, економска класификација 424 – специјализоване услуге,
(део) од укупно намењене апропријације од 52.790.000,00 динара.

 VII -  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

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

Програм објавити у „Службеном листу Града Ниша“.
Број: 604-12/2015-03
У Нишу, 04.05.2015. 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 за заштиту животне средине.

У складу са  чланом 2. Закона  о  заштити  животне  средине  (“Сл.гласник  РС”,  бр.135/04  и
36/09),  систем  заштите  животне  средине  чине  мере,  услови  и  инструменти  за  одрживо
управљање, очување природне равнотеже, као и спречавање, контролу, смањивање и санацију
свих облика загађивања животне средине. Сви субјекти система заштите животне средине, на
основу члана 4. овог Закона дужни су да чувају и унапређују животну средину.

У складу са тим Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине Града Ниша
спроводи Програм уређења спомен парка Бубањ и одржавање споменика природе, а све у циљу
унапређења животне средине. Програм ће се понављати сваке године у складу са опредељеним
средствима за сваку годину.

Циљ програма је уређење спомен парка Бубањ и очување и одржавање споменика природе-
заштићених стабала у Нишу. 

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.

Програм Уређење спомен парка Бубањ и одржавање споменика природе, 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






