
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 02.07.2015. године, доноси

ПРОГРАМ ЧИШЋЕЊA ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА НА
 ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

I – САДРЖАЈ ПРОГРАМА

Неконтролисано  поступање  са  отпадом  угрожава  животну  средину,  површинске  и
подземне воде,  ваздух и земљиште,  утиче на климатске промене,  глобално загревање и
биолошку разноврсност. Заштита животне средине је једна од кључних области европских
интеграција  и  најизазовнија  у  процесу придруживања јер  се  једна  трећина  целокупног
законодавства ЕУ односи на ту област. 

Проблеме  дивљих  депонија  има  скоро  свака  општина  у  Србији,  а  разлози  настанка
таквих сметлишта су непостојање заокруженог система управљања отпадом, недовољан
број  санитарних  депонија,  избегавање  несавесних  компанија  и  грађана  да  свој  отпад,
грађевински  материјал  и  шут  одлажу на  регуларне  депоније,  како би  избегли  плаћање
накнада, као и изостанак свести грађана о значају заштите животне средине.

На територији града Ниша евидентно постоји велики број дивљих депонијa и расутог
отпада  на јавним површинама, које је неопходно очистити и санирати у  циљу очувања и
унапређења животне средине.

Циљ  Програма  је  смањење  загађења  животне  средине  штетним  материјама  које  из
отпада доспевају у ваздух, површинске, подземне воде и земљишта, заштита и очување
здравља људи и животиња, као и побољшање естетског изгледа насеља.

Дивље  депоније  су  нелегална  одлагалишта  која  заузимају  простор  који  није  за  то
намењен и садрже ограничене количине отпада, а најчешће су формиране непосредно уз
пут,  у  близини  насељених  места,  уз  корито  реке,  или  на  јавним  површинама.  По
конфигурацији терена, углавном су то површине на којима се може организовати чишћење
и  одвоз  депонованог  материјала.  Такве  депоније  нису  ограђене,  тако да  се  на  таквим
местима често могу видети животиње, птице, глодари и инсекти.

Дивља одлагалишта која првобитно имају визуелан лош ефекат могу на више начина
угрозити животну средину и здравље људи који претурају по таквим одлагалиштима или
здравље околног становништва. Дивље депоније могу и да се запале, па осим опасности
коју пожар представља за суседна подручја, укључујући штету од пожара, дим који потиче
од отпада  који  гори  садржи  штетне  материје  за  здравље  становништва.  Здравствени  и
сигурносни ризик тиче се могућег ширења болести и инфекција због присуства могућих
преносника  заразе  (муве,  глодари,  птице,  животиње  и  др.)  на  дивљем  несанитарном



одлагалишту. Могући здравствени ризик за људе је знатан, посебно код становништва које
живи  у  близини  оваквих  депонија.  Неадекватно  депоновање  отпада  на  нехигијенским
депонијама доводи до загађивања ваздуха,  воде (површинске и  подземне)  и  земљишта.
Падавине које се филтрирају кроз масу депонованог отпада растварају штетне материје,
чиме се загађују и земљиште и подземне воде. Додатни проблем је тај  што загађивање
земљишта нема искључиво локални карактер, него долази до загађивања тла и подземних и
површинских вода на ширем простору, а посредно и до угрожавања флоре и фауне у и на
земљишту.  Као  додатни  проблем  јавља  се  загађивање  земљишта  у  околини,  отпадом
ношеним ветром. Поред тога, емитују се и непријатни мириси, који имају значајан утицај
на квалитет живота у околини дивљих депонија.

На  местима  где  постоје  дивље  депоније  угрожено  је  зеленило  и  онемогућен  развој
биљака које доприносе стварању пријатног амбијента јавних простора  у којем становници
имају могућност да проведу одређени део свога времена и остварују друштвене контакте и
обављају разне социјалне интеракције. 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.

Депоновани  материјал  је  разноврстан:  од  комуналног,  преко  кабастог  (аутомобили,
камиони, бела техника, често и аутомобилске гуме) до органског и медицинског отпада.

ЈКП „Медиана“ Ниш ће у оквиру  Програма  чишћења дивљих депонија на територији
града Ниша очистити 11 дивљих депонија и том приликом ће бити уклоњено преко 2.447m3

отпада са ових одлагалишта. 

II – ЦИЉ ПРОГРАМА

Циљ Програма је да дивље депоније буду очишћене, трајно уклоњене и да се спречи да
се оне поново стварају.

Приоритет је да се све дивље депоније у Нишу очисте и да се оне не стварају на истим
или  новим  местима.  Један  од  кључних  проблема  угрожавања  животне  средине
неадекватним одлагањем отпада, на местима која нису предвиђена за ту намену, је управо
немогућност  сталне  и  адекватне  контроле  на  терену, недостатак  мониторинга  и  веома
тешки услови да се прекршилац на лицу места ухвати, да се прибаве докази и да се на
одговарајући начин случај процесуира. У сарадњи са надлежним органима, редовно ће се
контролисати очишћене локације како би се на време реаговало, али и утицало на грађане
да се овакве ствари више не дешавају, јер штете на првом месту здрављу људи.

Следећа фаза  која  се  планира за  2016.  годину „Паркови уместо депонија“,  предвиђа
претварање  ових  очишћених  простора  у  зелене  површине,  тако  што  ће  бити  урађена
култивација земљишта и посађене саднице на  свим травнатим површинама које  немају
другу намену. На свим локацијама у граду које буду очишћене и уређене биће посађено
дрвеће и украсно биље са циљем да се избегне ситуација да грађани на истим местима
поново нагомилавају отпад.



III – ОПИС РАДОВА И ЛОКАЛИТЕТИ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

У  оквиру  Програма  чишћења  дивљих  депонија  на  територији  града  Ниша  биће
очишћено 11 дивљих депонија, у укупној површини од 65.740m2 и том приликом ће бити
уклоњено преко 2.447m3 отпада са ових одлагалишта. 

За чишћење и уклањање отпада биће ангажована два возила са  два возача  и четири
радника,  као  и  радна  машина  на  утовару отпада.  Радиће  се  у  етапама  по  Оперативно
динамичком плану који ће сачинити стручне службе ЈКП „Медиана“ Ниш и доставити три
дана након потписивања уговора.

Како  би  се  превентивно  спречило  даље  одлагање  отпада  на  тим  локацијама,  након
обављеног  чишћења  биће  постављене  табле  величине  А3  формата  са  упозорењем
„забрањено бацање отпада“. 

Проблем дивљих депонија је присутан у свим градским општинама Града Ниша.

Локације дивљих депонија које ће бити очишћене:

Ред.
број

Локација дивље депоније
дужина
   (m)

ширина
 (m)

површина
(m2)

запремин
а

(m3)

географска
ширина

N

географска
дужина

E
1. ГРАДСКА ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ

Дивља депонија – село 
Малча

300 8 2.400 50 43.321108   22.022217   

Дивља депонија - код 
подвожњака у Доњој 
Врежини (ул. Ђурђевка)

20 30 600 60 43.332749  21.950449  

Дивља депонија - Виник, 
северно од аутопута Ниш – 
Београд (војни пут за Виник)

300 50 15.000 695 43.341305 21.906444

Дивља депонија - 
Подвожњак на излазу из 
Доње Врежине, пут према 
Малчи са десне стране поред
ауто пута

180 140 25.200 830 43.325658 21.967990

2. ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
Дивља  депонија  -  Лалинац,
код новог моста

250 4 1000 250 43.340654 21.780720

Дивља депонија  -  Гробље у
Паси Пољани

40 3 120 60 43.290305 21.859881

3. ГРАДСКА ОПШТИНА МЕДИЈАНА
Дивља депонија - Доња 
Врежина код моста преко 
пута ЈКП „Naissus“

200 2 400 170 43.320016 21.949443

4. ГРАДСКА ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ
Дивља депонија - Булевар 
Николе Тесле иза ЕКО пумпе

100 3 300 60 43.340154   21.888066

Дивља депонија - 
Овчепољска

200 100 20.000 190 43.326732   21.881248

Дивља депонија - угао ул. 
Моравска

30 4 120 60 43.328678 21.882184

5. ГРАДСКА ОПШТИНА НИШКА БАЊА
Дивља депонија - Коњички 
клуб Н. Бања

300 2 600 22 43.303058 22.018089

УКУПНО 1.920 346 65.740 2.447



IV- ПРИКАЗ БУЏЕТА

Редни
број

Локација дивље депоније
Запремина 

(m3)

Цена по
јединици

запремине
Вредност

1. Дивља депонија – село Малча 50 1.021,43 51.071,50

2.
Дивља депонија – код подвожњака у Доњој 
Врежини (ул. Ђурђевка)

60 1.021,43 61.285,80

3.
Дивља депонија – Виник, северно од 
аутопута Ниш – Београд (војни пут за 
Виник)

695 1.021,43 709.893,85

4.
Дивља депонија – Подвожњак на излазу из 
Доње Врежине, пут према Малчи са десне 
стране поред ауто пута

830 1.021,43 847.786,90

5.
Дивља депонија – Лалинац, код новог 
моста

250 1.021,43 255.357,50

6. Дивља депонија – Гробље у Паси Пољани 60 1.021,43 61.285,80

7.
Дивља депонија – Доња Врежина код моста
преко пута ЈКП „Naissus“

170 1.021,43 173.643,10

8.
Дивља депонија – Булевар Николе Тесле 
иза ЕКО пумпе

60 1.021,43 61.285,80

9. Дивља депонија – Овчепољска 190 1.021,43 194.071,70
10. Дивља депонија – угао ул. Моравска 60 1.021,43 61.285,80

11.
Дивља депонија – Коњички клуб Нишка 
Бања

22 1.021,43 22.471,46

Укупно без ПДВ 2.499.439,21

ПДВ (10%) 249.943,92

Укупно са ПДВ 2.749.383,13

V - АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

Реализација Програма чишћење дивљих депонија на територији града Ниша, обухвата 2
фазе:

I  фаза  - Доношење Програма чишћење дивљих депонија на територији града Ниша, од
стране Градског већа Града Ниша и 

II  фаза  -  Реализацију Програма чишћење дивљих депонија на територији града Ниша,
од стране ЈКП „Медиана“ Ниш.

ЈКП „Медиана“ Ниш дужнo je да обавести Наручиоца, надзорни орган, инспекцијске
службе и градску општину о почетку и трајању активности.

По завршетку активности  ЈКП „Медиана“  Ниш и  надзорни орган  подносе  извештај
Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине Града Ниша.



VI - ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА

Програм  чишћење  дивљих  депонија  на  територији  града  Ниша,  финансираће  се  из
средстава, предвиђених Одлуком о  Буџету Града Ниша  за  2015. годину („Службени лист
Града  Ниша“,  бр.  102/14  и  9/15), из  средстава  Буџетског  фонда  за  заштиту  животне
средине, 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 „МЕДИАНА“ НИШ
Ул. Мраморска бр.10, 018 /4253-990, е-mail: jkpmediana  @  jkpmediana  .  rs 

Програм објавити у „Службеном листу Града Ниша“.
Број: 942-12/2015-03
У Нишу, 02.07.2015. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Љубивоје Славковић, дипл. правник

mailto:jkpmediana@jkpmediana.rs


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 чланом 78. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС, бр.36/09 и 88/10)
трошкове уклањања отпада одложеног изван депоније, чије порекло не може да се утврди,
односно установи његова веза са произвођачем, односно лицем које га је одложило, сноси
јединица локалне самоуправе.  Спровођење регионалних и локалних планова управљања
отпадом,  као  и  изградња  постројења  за  складиштење,  третман  и  одлагање  отпада  из
надлежности јединица локалне самоуправе финансира се из наменских средстава буџета
јединица локалне самоуправе, кредита, донација и средстава правних и физичких лица која
управљају отпадом, накнада и других извора финансирања, на основу члана 80. наведеног
Закона. Члан  81.  Закона  дефинише  да јединица  локалне  самоуправе  користи  наменска
средства из члана 80. овог закона преко Фонда за заштиту животне средине, односно преко
посебних  рачуна,  у  складу  са  одлуком  скупштине  јединице  локалне  самоуправе.  Из
прихода Фонда за  заштиту животне средине,  односно посебних рачуна  финансирају се
програми, пројекти и друге инвестиционе и оперативне активности из области управљања
отпадом, међу којима је и санација дугогодишњег загађења отпадом.

У складу са тим Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине Града
Ниша спроводи Програм чишћења дивљих депонија на територији града Ниша, а све у
циљу унапређења животне средине. Програм ће се понављати сваке године у складу са
опредељеним средствима док се не очисте и санирају све дивље депоније на територији
града Ниша.

Циљ Програма је да дивље депоније буду очишћене, трајно уклоњене и да се спречи да
се оне поново стварају.

Програм  чишћење дивљих депонија на територији града Ниша, 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



 




