На основу члана 78. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС, бр.36/09, 88/10
и 14/16), члана 20. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр.135/04,
36/09, 72/09 - други закон, 43/11 - Одлука УС РС и 14/16), 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, 95/16, 98/16, 124/16 и 144/16), Градско веће Града Ниша на седници
одржаној, дана 13.09.2017. године, доноси
ПРОГРАМ ЧИШЋЕЊA И УРЕЂЕЊА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА
I - ОСНОВЕ ПРОГРАМА
Неконтролисано поступање са отпадом угрожава животну средину, површинске и
подземне воде, ваздух и земљиште, утиче на климатске промене, глобално загревање и
биолошку разноврсност. Дивља депонија јесте место, јавна површина, на којој се налазе
неконтролисано одложене различите врсте отпада и којa не испуњава услове утврђене
прописом којим се уређује одлагање отпада на депоније. Дивље депоније заузимају
простор који није за то намењен и садрже ограничене количине отпада, а најчешће су
формиране непосредно поред пута, у близини насељених места, уз корита река 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 њима често могу видети животиње, птице, глодари и инсекти.
Појава дивљих депонија указује на непостојање заокруженог система управљања
отпадом, недовољан број санитарних депонија и несавесно поступање власника отпада. На
територији града Ниша постоји велики број дивљих депонијa и расутог отпада на јавним
површинама, које је неопходно очистити и санирати у циљу очувања и унапређења
животне средине.
Дивље депоније имају визуелано лош ефекат и могу на више начина угрозити
животну средину и здравље људи. Здравствени ризик тиче се могућег ширења болести и
инфекција због присуства преносника заразе (муве, глодари, птице, животиње и др.) на
дивљем несанитарном одлагалишту. Неадекватно депоновање отпада доводи до
загађивања животне средине. Падавине које се филтрирају кроз масу депонованог отпада
растварају штетне материје, чиме се загађују и земљиште и подземне воде. Загађивање
земљишта нема искључиво локални карактер, него долази до загађивања тла, подземних и
површинских вода на ширем простору, а посредно и до угрожавања флоре и фауне. 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.
Програм обухвата и уређење шест површина на којима су очишћене дивље депоније
у циљу онемогућавања поновог депоновања отпада на тим површинама.
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 и уређења дивљих депонија на
територији града Ниша очистити 30 дивљих депонија и том приликом ће бити уклоњено
око 3.537 m3 отпада са ових одлагалишта и биће уређено и озелењено шест локација на
којима су очишћене дивље депоније.

II – ЦИЉ ПРОГРАМА
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, заштита и унапређење животне средине, као и побољшање
естетског изгледа насеља.
Приоритет је да се дивље депоније у Нишу очисте, уреде и озелене, да не би било
могућности да настају на истим или новим локалитетима. У сарадњи са надлежним
органима, редовно ће се контролисати очишћене и уређене локације како би се на време
реаговало, у циљу спречавања настајања нових дивљих депонија.
III – ОБИМ И ДИНАМИКА РАДОВА
Програмом чишћења и уређења дивљих депонија обухвата:











број дивљих депонија, процењена количина одложеног отпада и број локација које
се уређују и озелењавају;
локације дивљих депонија;
jединична цена за чишћење дивљих депонија по m3;
локације површина које се уређују и озелењавају, опис активности, са новчаним
износом потребним за реализацију предметних активности;
временску динамику чишћења дивљих депонија и уређења површина очишћених
дивљих депонија;
начин обраде и приказа реализованих активности – садржина појединачних и
коначног извештаја о чишћењу дивљих депонија и уређењу очишћених површина;
начин достављања извештаја;
дефинисање превентивних мера у циљу спречавања даљег одлагања отпада на
очишћеним локацијама;
начин извештавања;
приказ буџета.

Број дивљих депонија, процењена количина одложеног отпада и број локација које
се уређују и озелењавају
У оквиру Програма чишћења дивљих депонија на територији града Ниша биће
очишћено 30 дивљих депонија и том приликом ће бити уклоњено око 3.537 m3 отпада са
ових површина и биће уређено и озелењено шест локација на којима су очишћене дивље
депоније. Програм обухвата сакупљање и транспорт отпада на депонију „Бубањ“, равњање
терена, а зависно од површине планира се и уређење очишћених површина. На
површинама које су прекривене растињем извршиће се потребна сеча и кошење. Сав
посечен и покошен материјал биће сакупљен и транспортован на депонију „Бубањ“. Места
која су погодна за садњу биће оплемењена садницама лишћара и четинара, а ако услови
дозвољавају биће и основан травњак.

Локације дивљих депонија
Локације дивљих депонија приказане су у табели:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ЛОКАЦИЈА
ГРАДСКА ОПШТИНА МЕДИЈАНА
Поред ограде водовода код Врежинског моста
Нишка Тврђава, Дрвени мост, Градско поље - технички
факултети
ГРАДСКА ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ
Горња Топоница (Топли брег)
Горња Трнава (на излазу из села према Дубрави)
Горња Трнава - Слатина
Палиграце (улаз у село)
Мезграја (на улазу из правца Горње Топонице)
Мезграја (на улазу из правца Вртишта)
Трупале (поред моста преко Нишаве)
Трупале (поред фудбалског игралишта)
Трупале (између Трупала и Поповца)
Доња Трнава (на излазу из села према гробљу)
Хум (поред реке на путу за Хумску чуку)
Сечаница (Поред сепарације шљунка)
Сечаница (на улазу у село)
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
Бубањски хероји – преко пута насеља Виногради
Депонија према Поповцу
Село Габровац
Село Крушце
Суви До - код Појила
Село Суви До - сеоско гробље
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ
Подвожњак на излазу из Доње Врежине – лева страна
Подвожњак на излазу из Доње Врежине – десна страна
Северно од аутопута Ниш - Београд,Војни пут - Виник
Пут за село Матејевац – испред пруге
ГРАДСКА ОПШТИНА НИШКА БАЊА
Улаз у Јелашницу (нови пут Ветерник)
Насеље Никола Тесла (ново гробље)
Радикина Бара (Кокошињак)
Ул. Српских Јунака поред Лозног калема
Нишка Бања (ново гробље)

Јединична цена за чишћење дивљих депонија по m3
Јединична цена за чишћење дивљих депонија је 1.021,43 динара по m3 и 10% ПДВ.
Јединична цена за уклањање (чишћење) дивљих депонија од 1.021,43 дин/m3 узета је из
Програма одржавања јавне хигијене на територији града Ниша за 2017. годину број
606/НО/88-3 од 16.01.2017. који је усвојен од стране Скупштине Града Ниша.
Уколико се за чишћење дивљих депонија наведених у Програму не утроши
предвиђени износ од 3.612.797,91 динара, ЈКП „Медиана“ може доставити предлог
додатних локација дивљих депонија које је потребно очистити до предвиђеног износа од
3.612.797,91 динара.
Локације површина које се уређују и озелењавају, са новчаним износом потребним
за реализацију предметних активности
Локације површина које се уређују и озелењавају, опис активности, са новчаним
износом потребним за реализацију предметних активности приказане су у табели:
Редни
ЛОКАЦИЈА
ИЗНОС
број
ГРАДСКА ОПШТИНА МЕДИЈАНА
Нишка Тврђава-Дрвени мост, Градско поље - технички факултети
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
1.054.069,59
1. ПДВ 10% :
11.263,65
ПДВ 20% :
188.286,62
УКУПНО:
1.253.619,86
ГРАДСКА ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ
Горња Топоница ( може да иде локација топли брег)
346.323,31
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
346.323,31
2. ПДВ 10% :
1.981,82
ПДВ 20% :
65.301,02
УКУПНО:
413.606,15
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
Површина према Поповцу
571.889,08
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
571.889,08
3. ПДВ 10% :
0,00
ПДВ 20% :
114.377,82
УКУПНО:
686.266,90
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ
Пут за Матејевац
200.178,24
Површина код подвожњака на излазу из Д.Врежине
100.978,34
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
301.156,58
4.
ПДВ 10% :
2.827,28
ПДВ 20% :
54.576,77
УКУПНО:
358.560,63
ГРАДСКА ОПШТИНА НИШКА БАЊА
Површина у Нишкој Бањи преко пута Новог Гробља
80.432,31
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
80.432,31
5. ПДВ 10% :
4.136,45
ПДВ 20% :
7.813,57
УКУПНО:
92.382,33

УКУПНО СВЕ БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ 10% :
ПДВ 20% :
УКУПНО СВЕ ЛОКАЦИЈЕ

2.353.870,87
20.209,20
430.355,80
2.804.435,87

Временску динамику чишћења дивљих депонија и уређења површина очишћених
дивљих депонија
Чишћења дивљих депонија и уређења површина очишћених дивљих депонија
вршиће се у току 2017. године у периоду септембар - децембар. Временски период
чишћења и уређења дивљих депонија биће дефинисан оперативно-динамичким планом.
Начин обраде и приказа реализованих активности – садржина појединачних и
коначног извештаја о чишћењу дивљих депонија и уређењу очишћених површина
Појединачни и коначни извештај о чишћењу дивљих депонија и уређењу очишћених
површина садржи:








распоред и положаја дивљих депонија, које су очишћене и површина које су
уређене, приказан Gauss - Krigerovim координатама, као и графички приказ
предметних површина на мапи;
опис локација које су очишћене (дужина, ширина, количина отпада и опис
непосредног окружења), са фотографијама пре и после чишћења;
опис активности, радова и периода чишћења дивљих депонија;
предлог будућег уређења и озелењавања свих очишћених депонија у циљу
спречавања даљег депоновања отпада на истим локацијама;
опис локација које су уређене (дужина, ширина, постојеће стање и опис
непосредног окружења), са фотографијама пре и после уређења;
опис активности, радова, врсту посађеног зеленила и утрошеног материјала на
локацијама које су уређене;
спецификацију реализованих активности на чишћењу и уређењу.

Начин достављања извештаја
Појединачни извештаји о чишћењу дивљих депонија и уређењу очишћених
површина достављају се Градској управи Града Ниша, Секретаријату за заштиту животне
средине, у складу са оперативно-динамичким планом, а коначни извештај се доставља
најкасније до 31.01.2018. године.
Дефинисање превентивних мера у циљу спречавања даљег одлагања отпада на
очишћеним локацијама
У циљу спречавања даљег одлагања отпада на очишћеним локацијама након
чишћења дивљих депонија, биће постављене табле величине А1 формата са упозорењем
„забрањено бацање отпада“.

Начин извештавања
Јавно комунално предузеће „Медиана“ Ниш дужнo je да обавести Наручиоца,
надзорни орган, инспекцијске службе и градске општине о почетку и трајању активности.
По завршетку активности ЈКП „Медиана“ Ниш и надзорни орган подносе извештај
Градској управи Града Ниша, Секретаријату за заштиту животне средине, у складу са
оперативно-динамичким планом и реализованим активностима.
Приказ буџета
Редни
ВРСТА АКТИВНОСТИ
број
1.
Чишћење дивљих депонија
2.
Уређење очишћених депонија
3.
Израда и постављање табли обавештења
УКУПНО

ИЗНОС СА ПДВ
3.974.077,70
2.804.435,87
185.566,59
6.964.080,16

IV - АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
Реализација Програма чишћења и уређења дивљих депонија обухвата две фазе:
I фаза - Доношење Програма од стране Градског већа Града Ниша и
II фаза - Реализацијa Програма од стране ЈКП „Медиана“ Ниш.
V - ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА
Програм чишћења и уређења дивљих депонија, финансираће се из средстава
Буџетског фонда за заштиту животне средине, предвиђених Одлуком о буџету Града
Ниша за 2017. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.148/16), раздео 3; глава 3.1;
функција 560; позиција 90; економска класификација 424 – специјализоване услуге, (део)
од укупно намењене апропријације од 58.850.000,00 динара.
Програм објавити у „Службеном листу Града Ниша“.
Број: 1121-12/2017-03
У Нишу, 13.09.2017. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
Председник
Дарко Булатовић

Образложење

У складу са чланом 78. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС,
бр.36/09, 88/10 и 14/16), 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.
У складу са чланом 2. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС",
бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 и 14/16), 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 члану 20. дефинисано је да јавне зелене површине у
насељеним местима и пределима обухваћеним просторним и урбанистичким плановима
подижу се и одржавају на начин који омогућава очување и унапређивање природних и
створених вредности.
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, који ће се финансирати из средстава
Буџетског фонда за заштиту животне средине.
У складу са тим Градска управа Града Ниша, Секретаријат за заштиту животне
средине спроводи Програм чишћења и уређења дивљих депонија, а све у циљу заштите и
унапређења животне средине. Циљ Програма је чишћење дивљих депонија и спречавање
њиховог поновног настајања.
Програм чишћења и уређења дивљих депонија доноси Градско веће Града Ниша, а
финансирање Програма одобрава Градоначелник Града Ниша.

СЕКРЕТАР
___________________________
Ивана Крстић

