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19. Др БОРИВОЈ ДУНЂЕРСКИ, в.д. начелника Градске 
управе за опште послове,

20. ЛИДИЈА ТОМАШ, в.д. начелника Градске управе за 
образовање,

21. Мр сц. мед. МИЛА УВЕРИЋ РАДОВИЋ, в.д. начелника 
Градске управе за здравство,

22. ВЕСНА СРДАНОВ, в.д. заменика начелника Градске 
управе за културу,

23. ДУШАН ДРАГОЈЕВИЋ, в.д. начелника Градске урпаве 
за спорт и омладину,

24. НЕБОЈША КРЕЗОВИЋ, в.д. начелника Градске урпаве 
за социјалну и дечију заштиту,

25. ВЛАДИМИР БАЛАБАН, в.д. начелника Градске управе 
за инспекцијске послове,

26. АЛЕКСАНДАР РАДАК, в.д. начелника Градске пореске 
управе,

27. ЛИДИЈА ЈАРАМАЗ ЛИСИЦА, вршилац функције 
Градског правобраниоца.

II

Ово решење објавити у ”Службеном листу Града Новог 
Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2015-1163     
13. март 2015. године        
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 4. став 1. Одлуке о посебној накнади 

за заштиту и унапређење животне средине на територији 
Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', 
број 13/14), а у вези са чланом 100. став 3. и 5. Закона о 
заштити животне средине (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон 
и 43/11-одлука УС), Градоначелник Града Новог Сада, по 
прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине број: 401-00-488/2015-09 од 2. 
марта 2015. године, доноси

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ЗА 2015. ГОДИНУ

1. Овим програмом утврђује се намена и начин 
коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине (у даљем тексту: Фонд) планираних Одлуком о 
буџету Града Новог Сада за 2015. годину (''Службени лист 
Града Новог Сада'', број 68/14).

2. Средства Фонда из тачке 1. овог програма, у укупном 
износу од 266.100.000,00 динара, оствариће се од накнаде 
за заштиту и унапређење животне средине која се наплаћује 
по Одлуци о посебној накнади за заштиту и унапређење 
животне средине на територији Града Новог Сада и Одлуци 
о обвезницима, висини, роковима и начину плаћања посебне 
накнаде за заштиту и унапређење животне средине на 
територији Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог 
Сада'', број 13/14), дела средстава по основу накнаде за 
загађивање животне средине која се наплаћују по Закону 
о заштити животне средине и од нераспоређеног вишка 
прихода из ранијих година, и то од:

-  посебне накнаде за заштиту 
и унапређење животне средине  240.000.000,00 динара

-  дела накнаде за загађивање 
животне средине 6.100.000,00 динара

-  нераспоређеног вишка прихода 
из ранијих година 20.000.000,00 динара

3. Средства Фонда из тачке 2. овог програма користиће 
се наменски за заштиту и унапређење животне средине на 
територији Града Новог Сада финансирањем или 
суфинансирањем подстицајних, превентивних и санационих 
програма и пројеката; програма и пројеката праћења стања 
животне средине (мониторинг); програма заштите и развоја 
заштићених природних добара; образовних активности и 
јачања свести о потреби заштите животне средине; 
информисања и објављивање података о стању животне 
средине; трошкова реализације програма, као и других 
активности од значаја за заштиту животне средине на 
територији Града Новог Сада, и то:

I.  Подстицајне, превентивне и  санационе 
програме и пројекте  

  202.000.000,00 динара

Укупна средства за реализацију подстицајних, превен-
тивних и санационих програма и пројеката планирана су 
из:

извора 01 - приходи из буџета,
економска класификација - 424,
синтетика 4246 - Услуге очувања животне средине, 

 науке и геодетске услуге.

Планира се реализација пројеката који се односе на:

- очување и унапређење зеленила у функцији заштите 
животне средине на јавним површинама на територији 
Града Новог Сада, и то:

1)  Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa дeлa Сoмбoрскoг 
булeвaрa - oд улицe Joжeфa Aтилe дo улицe Цaрa 
Душaнa у Нoвoм Сaду;

2)  Oчувaњe и унaпрeђeњe блoкoвскoг зeлeнилa измeђу 
улицa Фрушкoгoрскe, Jиричeкoвe, Вeљкa Пeтрoвићa 
и Илиje Ђуричићa у Нoвoм Сaду;

3)  Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у Хajдук Вeљкoвoj 
улици у Нoвoм Сaду;

4) Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa измeђу улицa Бoшка 
Бухe, Блaгoja Пaрoвићa и Mилицe Стojaдинoвић 
Српкињe у Нoвoм Сaду;
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5)  Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa мaњих урбaних 
цeлинa у Нoвoм Сaду;

6) Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa oкo Дoмa здрaвљa 
нa Булeвaру цaрa Лaзaрa и стaмбeнoг блoкa изa Дoмa 
здрaвљa у Нoвoм Сaду;

7) Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa на Булевару 
Mихajлa Пупинa oд улицe Moдeнe дo Успeнскe улице 
у Нoвoм Сaду;

8) Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa пeтљe нa Mишeлуку 
у Нoвoм Сaду;

9)  Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa улицe Eпискoпa 
Висaриoнa у Нoвoм Сaду;

10)  Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa Шумaдиjскe улицe 
у Нoвoм Сaду;

11)  Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у улицaмa Пaвлa 
Симићa и Вaсe Стajићa у Нoвoм Сaду;

12) Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa улицe Игњaтa 
Пaвлaсa у Нoвoм Сaду;

13) Oчувaњe и унaпрeђeњe зaсaдa тoпoлa у дeлу 
Рeљкoвићeвe улицe и Кeja Скojeвaцa у Пeтрoвaрaдину;

14)  Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa дeлa Лимaнскoг 
пaркa у Нoвoм Сaду;

15)  Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa на Булeвaру кнeзa 
Mилoшa у Нoвoм Сaду;

16)  Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa рaздeлнe трaкe у 
улици Брaћe Рибникaр у Нoвoм Сaду;

17)  Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa измeђу Булeвaра 
кнeзa Mилoшa и улица Сeљaчких бунa, Бaтe Бркићa 
и Душaнa Дaнилoвићa у Нoвoм Сaду;

18) Прoдужимo живoт jeлкaмa;
19)  Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa Вaрдaрскe улицe 

и улицe Tихoмирa Oстojићa у Нoвoм Сaду;
20)  Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa Вeлeбитскe улицe 

у Нoвoм Сaду;
21) Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa улицe Mилaнa 

Сaвићa у Нoвoм Сaду;
22) Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa измeђу Сoмбoрског 

булeвaра, улица Tицaнoвe, Joвaнa Пoпoвићa и 
Бaниjскe у Нoвoм Сaду;

23) Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa измeђу Булeвaра 
вojвoдe Стeпe, улицa Сeљaчких бунa и Бaтe Бркићa 
у Нoвoм Сaду;

24) Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa измeђу улицa Jaнкa 
Чмeликa, Бoшкa Врeбaлoвa и Никoлe Mиркoвa у 
Нoвoм Сaду;

25) Oчувaњe и унaпрeђeњe дeлa зeлeнe пoвршинe измeђу 
улицa Клисaнски пут и Сeнтaндрejски пут у Нoвoм 
Сaду;

26) Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa измeђу Oмлaдинскe 
улицe, Зaдружнe улицe и фудбaлскoг тeрeнa у Нoвoм 
Сaду;

27) Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa измeђу улицa 
Низиjскe, Дурмитoрскe и Oтoкaра Кeршoвaниja у 
Нoвoм Сaду;

28) Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa нa Teмeринскoм 
путу у Нoвoм Сaду;

29) Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у улици Кoстe 
Шoкицe у Нoвoм Сaду;

30) Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у Teмeринскoj улици 
у Нoвoм Сaду;

31) Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у улици Брaнкa 
Рaдичeвићa у Нoвoм Сaду;

32) Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa пo зaхтeву мeсних 
зajeдницa;

33) Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa стaмбeнoг блoкa 
измeђу Булевара цaрa Лaзaрa, улица Шeкспирoвe и 
Нaрoднoг фрoнтa дo oбjeктa вртићa "Maслaчaк" у 
Нoвoм Сaду.

Пројекте очувања и унапређења зеленила ће реализо-
вати Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' коме 
је Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању кому-
налне радне организације ''Градско зеленило'' у Новом 
Саду, као јавног комуналног предузећа (''Службени лист 
Града Новог Сада'', бр. 9/13 и 28/14) поверено обављање 
услуга очувања и унапређења зеленила у функцији заштите 
животне средине на јавним површинама на територији 
Града Новог Сада, а за које су средства планирана у буџету 
Града Новог Сада на позицији Буџетског фонда за заштиту 
животне средине као искључиво право у складу са пропи-
сима којима се уређују јавне набавке.

-  чишћење и санирање јавних површина на територији 
Града Новог Сада у функцији очувања и унапређења 
животне средине, и то:

1) Чишћење и санирање јавних површина на потезу 
Фрушкогорског пута (пруга -Мошина вила - рачвање 
за Поповицу);

2) Чишћење и санирање јавних површина насеља 
Чардак;

3) Чишћење и санирање јавних површина на потезу 
дела насеља Сремска Каменица - Мала Каменица, 
Артиљево, Григовац, Староиришки пут;

4) Чишћење и санирање јавних површина насеља 
Депресија;

5) Чишћење и санирање јавних површина насеља 
Ветерничка рампа;

6) Чишћење и санирање јавних површина насеља Горње 
Ливаде;

7) Чишћење и санирање јавних површина насеља Стари 
Мајур и Нови Мајур;

8) Чишћење и санирање јавних површина насеља Мали 
Београд и Мишин Салаш;

9) Чишћење и санирање јавних површина на потезу 
Каменичка ада;

10) Чишћење и санирање јавних површина насеља 
Буковачки плато и Текије;

11) Чишћење и санирање јавних површина насеља Бегеч;
12) Чишћење и санирање јавних површина на потезу 

Радна зона Север 1;
13) Чишћење и санирање јавних површина на потезу 

Радна зона Север 2;
14) Чишћење и санирање јавних површина на потезу 

Радна зона Север 3;
15) Чишћење и санирање јавних површина на потезу 

Радна зона Север 4 - Врбак;
16) Чишћење и санирање јавних површина насеља 

Римски Шанчеви;
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17) Чишћење и санирање јавних површина дела насеља 
Сремска Каменица - Татарско Брдо;

18) Чишћење и санирање јавних површина на потезу 
Буковац - Лединци;

19) Чишћење и санирање јавних површина на потезу 
Радна зона Исток - Победа;

20) Чишћење и санирање јавних површина насеља Слана 
Бара;

21) Чишћење и санирање јавних површина насеља 
Југовићево;

22) Чишћење и санирање јавних површина на потезу 
Футог - Бегеч;

23) Чишћење и санирање јавних површина на потезу 
Сајлово - Руменка;

24) Чишћење и санирање јавних површина насеља Адице;
25) Чишћење и санирање јавних површина дела насеља 

Каћ - Сунчани Брег и Петровданско насеље.
Пројекте чишћења и санирања јавних површина ће реа-

лизовати Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' коме је 
Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању комуналне 
радне организације ''Чистоћа'' у Новом Саду, као јавног 
комуналног предузећа (''Службени лист Града Новог Сада'', 
број 9/13) поверено чишћење и санирање јавних површина 
на територији Града Новог Сада у функцији очувања и 
унапређења животне средине, а за које су средства пла-
нирана у буџету Града Новог Сада на позицији Буџетског 
фонда за заштиту животне средине као искључиво право 
у складу са прописима којима се уређују јавне набавке.

II. Програме и пројекте праћења стања животне 
средине (мониторинг) на територији Града 
Новог Сада 

  7.000.000,00 динара
Укупна средства за реализацију програма и пројеката 

праћења стања животне средине планирана су из:
  извора 01 - приходи из буџета, 
  економска класификација - 424, 
  синтетика 4246 - Услуге очувања животне средине, 
науке и геодетске услуге.

На основу годишњих, односно вишегодишњих програма 
мониторинга донетих у складу са посебним законима пла-
нира се:

- праћење квалитета ваздуха,
- праћење и прогноза аерополена,
- праћење нивоа буке у животној средини,
- праћење квалитета површинских вода.
За реализацију наведених мониторинга закључиће се 

уговори са овлашћеним стручним и научним организацијама 
и установама, у складу са прописима.

Резултати мониторинга биће доступни свим грађанима 
Града Новог Сада.

III. Програме заштите и развоја заштићених 
природних добара на територији Града 
Новог Сада

  10.000.000,00 динара
Укупна средства за реализацију програма заштите и 

развоја заштићених природних добара планирана су из:

  извора 01 - приходи из буџета,
  економска класификација - 424,
  синтетика 4246 - Услуге очувања животне средине, 
науке и геодетске услуге.

Актима Скупштине Града Новог Сада стављени су под 
заштиту: Парк природе ''Бегечка јама'' и споменици при-
роде: ''Каменички парк'', ''Футошки парк'', ''Копривић у цен-
тру Новог Сада'', ''Јаворолисни платан у Новом Саду'', ''Аме-
рички платан на Сајлову'', ''Дуд на Ченејском салашу'', ''Пла-
тан у дворишту школе ''Милош Црњански'' у Новом Саду'' 
и ''Амерички платан у Футогу''.

Активности на заштити, уређењу и унапређењу ових 
заштићених природних добара реализоваће се на основу 
годишњих програма управљања донетих од стране 
управљача у складу са законом.

У оквиру расположивих средстава финансираће се или 
суфинансирати конкретни пројекти понуђени од стране 
управљача који доприносе очувању, унапређењу и 
промоцији заштићених природних добара као и пројекти 
који обезбеђују научну и стручну основу за предузимање 
мера заштите и унапређења одређеног природног добра.

IV. Образовне активности и јачање свести 
о потреби заштите животне средине

  40.000.000,00 динара
Део средстава за реализацију образовних активности 

и јачање свести о потреби заштите животне средине у 
износу од 20.000.000,00 динара планиран је из:

  извора 01 - приходи из буџета,
  економска класификација - 481, 
  синтетика 4819 - Дотације осталим непрофитним 
институцијама.

Део средстава у износу од 20.000.000,00 динара пла-
ниран је из:

  извора 13 - нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година,

  економска класификација - 481,
  синтетика 4819 - Дотације осталим непрофитним 
институцијама.

У складу са Правилником о суфинансирању програма 
и пројеката из области заштите животне средине (''Служ-
бени лист Града Новог Сада'', број 45/14) биће расписан и 
спроведен Јавни конкурс за доделу планираних средстава 
којима ће се суфинансирати програми и пројекти из обла-
сти заштите животне средине који се односе на 
популаризацију, подстицање, усмеравање и јачање све-
сти о значају заштите животне средине (предавања, ску-
пови, трибине, брошуре, кампови, радионице и др.), као и 
друге активности поменутих и сличних садржаја.

V.  Информисање и објављивање података 
о стању и квалитету животне средине

  4.210.000,00 динара
Део средстава за информисање и објављивање података 

о стању и квалитету животне средине у износу од 850.000,00 
динара планиран је из:

извора 01 - приходи из буџета,
економска класификација - 423, 
 синтетика 4232 - Компјутерске услуге. 
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У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног 
обавештавања јавности о стању животне средине, јавности 
рада Градске управе за заштиту животне средине (у даљем 
тексту: Управа) и јачања свести о значају заштите животне 
средине, наставиће се континуирано одржавање, иновирање 
и реконструкција Интернет презентације Управе (www.
environovisad.org.rs), са пратећим трошковима (закуп 
хостинга и домена и слично). За реализацију ове програмске 
активности закључиће се уговор у складу са прописима.

Део средстава у износу од 3.360.000,00 динара плани-
ран је из:

извора 01 - приходи из буџета,
економска класификација - 423,
синтетика 4234 - Услуге информисања.

Овим средствима финансираће се израда публикација 
и другог едукативног материјала на основу уговора 
закључених у складу са прописима. 

Такође ће се финансирати и пратећи трошкови израде 
публикација, као што су: каталогизација у публикацији (CIP), 
Међународни стандардни број публикације (ISBN) и слично.

VI. Трошкове реализације Програма
  2.890.000,00 динара
Део средстава за трошкове реализације овог програма 

у износу од 2.500.000,00 динара планиран је из:
извора 01 - приходи из буџета,
економска класификација - 421,
синтетика 4216 - Закуп имовине и опреме.
Ова средства ће се користити за закуп простора за 

учешће на сајму и закуп опреме.
Део средстава у износу од 390.000,00 динара планиран 

је из:
извора 01 - приходи из буџета,
економска класификација - 423, 
синтетика 4234 - Услуге информисања.
Овим средствима ће се финансирати објављивање 

огласа за Јавни конкурс за суфинансирање програма и 
пројеката из области заштите животне средине и других 
огласа у средствима јавног информисања.

4. Уколико се приходи и примања Фонда у току буџетске 
године не остварују у планираном износу расходи ће се 
извршавати по приоритетима које утврди Градоначелник 
Града Новог Сада, и то: обавезе утврђене законом и раније 
преузете уговорне обавезе.

5. Средства из тачке 2. овог програма могу да се увећају 
за износ нераспоређеног вишка наменских прихода који се 
утврди по завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 
2014. годину, као и за износ донација и трансфера од дру-
гих нивоа власти, и могу да се користе за намене из тачке 
3. овог програма без претходне сагласности Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине на измене овог 
програма.

6. Реализацију овог програма и надзор над извршавањем 
уговорних обавеза и реализацијом појединачних програма 
и пројеката спроводи Управа.

7. Овај програм објавити у ''Службеном листу Града 
Новог Сада''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 501-2/2015-10-II    
9. март 2015. године        
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 8. став 2. Одлуке о усклађивању Одлуке 

о оснивању Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" 
Нови Сад("Службени лист Града Новог Сада", број 9/13) 
Градоначелник Града Новог Сада доноси

П Р О Г Р А М
КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ 
ПОВРШИНА И ПОСЕБНИХ ПРОСТОРА 

ОДРЕЂЕНИХ ЗА ПАРКИРАЊЕ МОТОРНИХ 
ВОЗИЛА, КАО И УКЛАЊАЊЕ И 

ПРЕМЕШТАЊЕ ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА 
И ПОСТАВЉАЊЕ УРЕЂАЈА КОЈИМА СЕ 
СПРЕЧАВА ОДВОЖЕЊЕ ВОЗИЛА ПО 

НАЛОГУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА 
У 2015. ГОДИНИ

1. Програмом коришћења јавних саобраћајних повр-
шина и посебних простора за паркирање моторних возила, 
као и уклањање и премештање паркираних возила и 
постављање уређаја којима се спречава одвожење возила 
по налогу надлежног органа у 2015. години (у даљем тек-
сту: Програм) планирају се средства за:

-  Одржавање паркиралишта 
у зимском периоду  3.420.000,00 динара 

-  Текуће одржавање и обележавање 
саобраћајном сингализацијом општих 
паркиралишта 4.450.000,00 динара

  УКУПНО: 7.870.000,00 динара

Надзор над извођењем радова у оквиру Програма врши 
Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду 
(у даљем тексту: Завод). Трошкови послова надзора 
обухваћени су укупним трошковима пословања Завода, 
исказаним у оквиру Одлуке о Програму уређивања 
грађевинског земљишта за 2015. годину.

2. Програм ће реализовати Јавно комунално предузеће 
"Паркинг сервис" Нови Сад (у даљем тексту: Јавно 
предузеће) из средстава буџета Града Новог Сада за 2015. 
годину – текуће субвенције, у укупном износу од 7.870.000,00 
динара.

3. Захтев за пренос средстава из буџета Града Новог 
Сада за 2015. годину, уз приложену документацију, Јавно 
предузеће доставља Градској управи за саобраћај и путеве 
(у даљем тексту: Градска управа), која врши надзор над 
спровођењем Програма.
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IV. У Комисију се именују:
- за председницу:
ДРАГАНА ОПАЧИЋ, Удружење ГрееНС
- за чланове:
НИКОЛА ВУЧИЋ, Удружење „У свету постоји једно 

 царство у њему царује другарство“
МИРОСЛАВ КАРБАН, Спортска асоцијација Нови Сад
НИКОЛА ВЕЉКОВИЋ, Удружење Кишобран
МИЛИЦА ТУБИЋ, Управа за спорт и омладину, 

 Канцеларија за младе
V. Председница и чланови Комисије у поступку струч-

ног прегледа и избора програма и пројеката пристиглих на 
Конкурс, биће изузети од гласања о програмима и пројектима 
удружења које представљају.

VI. Председници и члановима Комисије, који нису запо-
слени у Градској управи, посебним организацијама и служби 
Града Новог Сада, за рад у Комисији припада накнада, и 
то: председници у висини од 10%, а члановима у висини 
од 5% од просечне месечне зараде по запосленом у Репу-
блици Србији, према последњем објављеном податку репу-
бличког органа надлежног за послове статистике.

Накнада се исплаћује под условом да је Комисија у току 
месеца одржала седницу, без обзира на број одржаних 
седница.

VII. Административне и техничке послове за потребе 
Комисије обављаће Канцеларија за младе.

VIII. Доношењем овог  решења престаје да важи Решење 
о образовању и именовању Комисије за стручни преглед 
поднетих предлога пројеката од значаја за младе у обла-
сти омладинског сектора („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 10/14).

IX. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-19/2015-222-II
29. јул 2015. године
НОВИ САД                         Заменик Градоначелника

Борко Илић, с.р.
510

На основу члана 4. став 1. Одлуке о посебној накнади 
за заштиту и унапређење животне средине на територији 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 13/14), а у вези са чланом 100. став 3. Закона о заштити 
животне средине („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон и 43/11 
– одлука УС), Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ЗА 2015. ГОДИНУ

1. У Програму коришћења средстава Буџетског фонда 
за заштиту животне средине за 2015. годину („Службени 
лист Града Новог Сада, број 10/15), тачка 2. мења се и 
гласи:

„2. Средства Фонда из тачке 1. овог програма, у укуп-
ном износу од 278.479.490,38 динара, оствариће се од 
накнаде за заштиту и унапређење животне средине која 
се наплаћује по Одлуци о посебној накнади за заштиту и 
унапређење животне средине на територији Града Новог 
Сада и Одлуци о обвезницима, висини, роковима и начину 
плаћања посебне накнаде за заштиту и унапређење животне 
средине на територији Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 13/14), дела средстава по основу 
накнаде за загађивање животне средине која се наплаћује 
по Закону о заштити животне средине и од нераспоређеног 
вишка прихода из ранијих година по Одлуци о буџету Града 
Новог Сада за 2015. годину („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 68/14 и 32/15), и то од: 

 - посебне накнаде за заштиту и унапређење 
животне средине           240.000.000,00 динара

 - дела накнаде за загађивање животне 
средине                       6.100.000,00 динара

 -  нераспоређеног вишка прихода из 
ранијих година             32.379.490,38 динара

2. У тачки 3. подтачка „I. Подстицајне, превентивне и 
санационе програме и пројекте“ износ: „202.000.000,00“ 
замењују се износом: „214.379.490,38“, а став 1. мења се 
и гласи:

„Део средстава за реализацију подстицајних, превен-
тивних и санационих програма и пројеката у износу од 
202.000.000,00 динара планиран је из:

извора 01 – приходи из буџета,
економска класификација – 424,
синтетика 4246 – Услуге очувања животне средине,   

 науке и геодетске услуге.
Део средстава у износу од 12.379.490,38 динара                     

планиран је из:

извора 13 – нераспоређени вишак прихода из ранијих
 година,

економска класификација – 424,
синтетика 4246 – Услуге очувања животне средине,   

 науке и геодетске услуге“.
У ставу 2. после тачке 33), додају се тач. 34), 35) и 36) 

које гласе:
„34) Очување и унапређење блоковског зеленила између 

улица Корнелија Станковића, Јанка Чмелика, Орловића 
Павла и Веселина Маслеше у Новом Саду;

35) Очување и унапређење блоковског зеленила између 
улица Орловића Павла, Јанка Чмелика, Облачића Рада и 
Веселина Маслеше у Новом Саду;

36) Очување и унапређење зеленила разделне траке у 
улици Руменачки пут у Новом Саду.“

3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САД
Број: 501-2/2015-49-II
10. август 2015. године
НОВИ САД   Градоначелник

        Милош Вучевић, с.р.


