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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. ст. 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: 401-00-409/2016 од 23. 
фебруара 2016. године доноси

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Овим програмом утврђују се извори, намена и начин 
коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине (у даљем тексту: Фонд), односно финансирање 
Фонда и обавеза ради којих је основан, као и услови за 
употребу средстава Фонда, у складу са Одлуком о буџету 
Града Новог Сада за 2016. годину („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 62/15). 

2. За финансирање Фонда из тачке 1. ово програма пла-
нирана су средстава у укупном износу од 251.210.000,00 
динара, који се очекује од јавних прихода: 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 плаћање посебне 
накнаде за заштиту и унапређење животне средине на 
територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 13/14) и накнаде за загађивање животне сре-
дине која се наплаћује по Закону о заштити животне сре-
дине, и то од: 

-  посебне накнаде за заштиту и унапређење 
животне средине  245.000.000,00 динара

-  накнаде за загађивање животне 
средине                                     6.210.000,00 динара

3. Средства Фонда из тачке 2. овог програма користиће 
се 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 објављивања података о стању животне 
средине; трошкова реализације програма, као и других 
активности од значаја за заштиту животне средине на 
територији Града Новог Сада, од чега је планиранао за: 

1.  Подстицајне, превентивне и санационе 
програме и пројекте 183.500.000,00 динара  

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

  извора 01- приходи из буџета, 
  а распоређена су за економску класификацију 424- 
Специјализоване услуге, синтетика 4246 – Услуге 
очувања животне средине, науке и геодетске услуге. 

Средствима из тачке 3. подтачка 1. планира се 
реализација пројеката који се односе на: 

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

1)  Очување и унапређење зеленила дела улице Народ-
ног фронта у Новом Саду; 

2)  Очување и унапређење зеленила дела Булевара 
ослобођења у Новом Саду; 

3)  Очување и унапређење зеленила дела Булевара 
деспота Стефана у Новом Саду; 

4)  Очување и унапређење зеленила на Тргу Марије 
Трандафил у Новом Саду; 

5)  Очување и унапређење зеленила дела Прерадо-
вићеве улице у Петроварадину; 

6)  Очување и унапређење зеленила дела улице 
Змајевац у Сремској Каменици; 

7)  Очување и унапређење зеленила у парку код Желез-
ничке станице у Новом Саду; 

8)  Очување и унапређење зеленила између улица 
Шумске, Славонске, Десанке Максимовић и Жичке 
у Новом Саду; 

9)  Очување и унапређење зеленила у улици Патријарха 
Рајачића у Петроварадину; 

10)  Очување и унапређење зеленила у Кисачкој улици 
у Новом Саду; 

11)  Очување и унапређење зеленила у улици Живојина 
Ћулума у Новом Саду; 

12)  Очување и унапређење зеленила у улици Алексан-
дра Невског у Новом Саду; 
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13)  Очување и унапређење зеленила у улици Антона 
Чехова у Новом Саду; 

14)  Унапређење зеленила у улици Полгар Андраша у 
Новом Саду; 

15)  Очување и унапређење зеленила на делу Булевара 
краља Петра I у Новом Саду; 

16)  Очување и унапређење зеленила на потезу од Буле-
вара кнеза Милоша до Сомборске рампе у Новом 
Саду; 

17)  Очување и унапређење зеленила у улици Душана 
Васиљева у Новом Саду; 

18)  Очување и унапређење зеленила у улици Уроша 
Предића у Новом Саду; 

19)  Oчување и унапређење зеленила у Таковској улици 
и улици Бем Лилике у Новом Саду; 

20)  Очување и унапређење зеленила на Тргу незнаног 
јунака у Новом Саду; 

21)  Очување и унапређење зеленила у улицама Земљане 
ћуприје, Ђорђа Рајковића, Марка Миљанова и 
Милана Ракића у Новом Саду; 

22)  Очување и унапређење зеленила дела улице 
Стевана Милованова у Новом Саду; 

23)  Очување и унапређење зеленила између улица 
Шекспирове, Народног фронта, Балзакове и Буле-
вара деспота Стефана у Новом Саду; 

24)  Очување и унапређење зеленила између улица 
Милоша Црњанског, 1300 каплара, Балзакове и 
Народног фронта у Новом Саду; 

25)  Очување и унапређење зеленила између улица 
Народног фронта, Раваничке, Ресавске и Фрушко-
горске у Новом Саду; 

26)  Очување и унапређење зеленила између улица 
Фрушкогорске, Јиричекове, Драге Спасић и Вељка 
Петровића у Новом Саду; 

27)  Очување и унапређење зеленила између улица др 
Ивана Рибара, Народног фронта, Бошка Бухе и 
Благоја Паровића у Новом Саду; 

28)  Очување и унапређење зеленила између Булевара 
ослобођења, Булевара краља Петра I и дела улице 
Саве Ковачевића у Новом Саду; 

29)  Очување и унапређење зеленила између улица 
Стевана Момчиловића, Стевана Хладног, Футош-
ког пута и Булевара кнеза Милоша у Новом Саду; 

30)  Очување и унапређење зеленила између улица 
Стевана Христића, Анђе Ранковић, Стевана Хлад-
ног и Футошког пута у Новом Саду; 

31)  Очување и унапређење зеленила између улица 
Милеве Марић, Станоја Стојановића и Булевара 
кнеза Милоша у Новом Саду; 

32)  Очување и унапређење зеленила између улица 
Миленка Грчића, Банатске, Руменачке и Корнелија 
Станковића у Новом Саду; 

33)  Очување и унапређење зеленила између улица 
Миленка Грчића, Облачића Рада, Руменачке и Банат-
ске у Новом Саду; 

34)  Очување и унапређење зеленила између улица 
Корнелија Станковића, Јанка Чмелика, Облачића 
Рада и Миленка Грчића у Новом Саду; 

35)  Очување и унапређење зеленила између Булевара 
краља Петра I, Булевара ослобођења и улица Браће 
Јовандић и Димитрија Аврамовића у Новом Саду; 

36)  Очување и унапређење зеленила између улица 
Војвођанске, Пушкинове, Алексе Шантића, Ласла 
Гала, Владимира Николића и Булевара ослобођења 
у Новом Саду; 

37)   Очување и унапређење зеленила између Булевара 
војводе Степе, Булевара кнеза Милоша и улице 
Сељачких буна и Бате Бркића у Новом Саду; 

38)  Очување и унапређење зеленила између улица 
Стражиловске, Радничке, Стевана Мусића и Алеје 
Мике Антића у Новом Саду; 

39)  Очување и унапређење зеленила у Ковиљу; 
40)  Очување и унапређење зеленила у Кисачу; 
41)  Очување и унапређење зеленила у Степановићеву; 
42)  Очување и унапређење зеленила у Футогу; 
43)  Очување и унапређење зеленила у Новим и Старим 

Лединцима; 
44)  Очување и унапређење зеленила у Руменки; 
45)  Очување и унапређење зеленила у Каћу и 
46)  Очување и унапређење зеленила у Ветернику

Пројекте очувања и унапређења зеленила ће реализо-
вати Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови 
Сад коме је Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању 
комуналне 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 срества 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 насеља 
Мишелук; 

2)  Чишћење и санирање јавних површина насеља 
Транџамент; 

3)  Чишћење и санирање јавних површина на потезу 
Каћ – Будисава; 

4)  Чишћење и санирање јавних површина  на потезу 
Будисава – Ковиљ; 

5)  Чишћење и санирање јавних површина у Старим 
Лединцима; 

6)  Чишћење и санирање јавних површина у Новим 
Лединцима; 

7)  Чишћење и санирање јавних површина насеља Јужни 
Телеп; 

8)  Чишћење и санирање јавних површина насеља 
Северни Телеп; 

9)  Чишћење и санирање јавних површина на потезу 
Рибарског острва; 

10)  Чишћење и санирање јавних површина у Футогу; 
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11)  Чишћење и санирање јавних површина на потезу 
Кисач – Степановићево; 

12)  Чишћење и санирање јавних површина у Ветернику; 
13)  Чишћење и санирање јавних површина на потезу 

Футог – Кисач; 
14)  Чишћење и санирање јавних површина на потезу 

Горња Клиса – Видовданско насеље: 
15)  Чишћење и санирање јавних површина на потезу 

Доња Клиса – Видовданско насеље; 
16)  Чишћење и санирање јавних површина на потезу 

Нови Сад – Ченеј; 
17)  Чишћење и санирање јавних површина на потезу 

Мали Београд – Шангај; 
18)  Чишћење и санирање јавних површина на потезу 

Авијатичарско насеље – Ново гробље – Сајлово; 
19)  Чишћење и санирање јавних површина на потезу 

Боцке – Парагово; 
20)  Чишћење и санирање јавних површина на потезу 

Руменка-Кисач, и
21)  Чишћење и санирање јавних површина на потезу 

Нови Сад – Каћ.

Пројекте чишћења и санирања јавних површина ће реа-
лизовати Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад 
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 сред-
ства планирана 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,

а распоређена су за економску класификацију 424 – 
Специјализоване услуге, синтетика 4246 – Услуге 
очувања животне средине, науке и геодетске услуге.
Средствима из тачке 3. подтачка II., на основу годишњих, 

односно вишегодишњих програма мониторинга донетих у 
складу са Законом о заштити животне средине и посебним 
законима, планира се финансирање:

- праћења квалитета ваздуха,
- праћења и прогноза аерополена,
- праћења 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 законом.

Резултати мониторинга биће доступни свим грађанима 
Града Новог Сада.

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

15.000.000,00 динара
Укупна средства за реализацију програма заштите и 

развоја заштићених природних добара планирана су из:
извора 01 – приходи из буџета,
а распоређена су за економску класификацију 424 – 
Специјализоване услуге, 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.

Осим наведених заштићених природних добара, пла-
нира се и финансирање активности на заштити, уређењу 
и унапређењу подручја за која Скупштина Града Новог 
Сада у 2016. години донесе акт о заштити.

У току 2016. године, планира се и финансирање израде 
Извештаја о стању природе на територији Града Новог 
Сада у складу са чланом 114. став 3. Закона о заштити 
природе („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/09, 
88/10 и 91/10 – испр.). Извештај ће припремити Покрајински 
завод за заштиту природе који, у складу са чланом 103. 
став 3. Закона о заштити природе, обавља послове заштите 
природе и природних добара на територији Аутономне 
Покрајине Војводине, а који укључују и израду извештаја 
о стању природе.

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

 40.000.000,00 динара
Укупна средства за реализацију образовних активности 

и јачање свести о потреби заштите животне средине пла-
нирана су из:

извора 01 – приходи из буџета,
а распоређена су за економску класификацију 481 – 
Дотације невладиним организацијама, 
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 свести 
о значају заштите животне средине (предавања, скупови, 
трибине, брошуре, кампови, радионице и др.), као и друге 
активности поменутих и сличних садржаја.
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V. Информисање и објављивање података 
     о стању и квалитету животне средине

 4.220.000,00 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,
а распоређен je за економску класификацију 423 – 
Услуге по уговору,
синтетика 4234 – Компјутерске услуге.
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 животне средине, 
наставиће се континуирано одржавање и иновирање Интер-
нет 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 законом.

Део средстава  у износу од 3.370.000,00 динара 
планиран је из:
извора 01 – приходи из буџета,
а распоређен је за економску класификацију 423 – 
Услуге по уговору,
синтетика 4234 – Услуге информисања.
Овим средствима финансираће се израда публикација 

и другог едукативног материјала на основу уговора 
закључених у складу са законом.

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

VI. Трошкови реализације Програма
 1.490.000,00 динара
Део средстава за трошкове реализације овог програма 

у износу од 1.000.000,00 динара планиран је из:
извора 01 – приходи из буџета,
а распоређен је за економску класификацију 421 – 
Стални трошкови,
синтетика 4216 – Закуп имовине и опреме.
Ова средства ће се користити за закуп простора ради 

учешћа на сајму и закуп опореме
Део средстава у износу од 490.000,00 динара 

планиран је из:
извора 01 – приходи из буџета,
а распоређен је за економску класификацију 423 – 
Услуге по уговору,
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. Преузимање обавеза и плаћања на терет Фонда врше 
се до нивоа остварених средстава Фонда.

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 прихода Фонда који се 
утврди по завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 
2015. годину, као и за износ трансфера од других нивоа 
власти и донација, а 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 
уговорених 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 ГРАДА НОВОГ САДА
Број. 501-2/2016-3-II
7. март 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

137
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 2016. ГОДИНИ

1. Програмом коришћења јавних саобраћајних повр-
шина и посебних простора одређених за паркирање мотор-
них возила, као и уклањање и премештање паркираних 
возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење 
возила по налогу надлежног органа у 2016. години (у даљем 
тексту: Програм) планирају се средства за:

-  Одржавање паркиралишта у 
зимском периоду 3.000.000,00 динара
_________________________________________________________________

                                УКУПНО: 3.000.000,00 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, 
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Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

–
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских про-

писа и других аката („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 5/93), даје се

ИСПРАВКА
ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

I. У Програму коришћења средстава буџетског фонда 
за заштиту животне средине за 2016. годину („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 14/16), у тачки 3. после речи: 
„санационих програма и пројеката“ уместо две тачке ставља 
се тачка зарез, после речи „заштићених природних добара“ 
брише се зарез и ставља се тачка зарез, после речи „јачање 
свести о потреби заштите животне средине“ уместо зареза 
ставља се тачка зарез.

У делу:  „1. Подстицајне, превентивне и санационе про-
граме и пројекте“, број: „1.“ замењује се бројем: „I.“.

У ставу 2. речи: „подтачка 1.“ замењују се речима: „под-
тачка I.“.

У алинеји 1. тачка 4) речи: „Тргу Марије Трандафил“ 
замењују се речима: „тргу Марије Трандафил“.

У тачки 8) речи: „Шумске, Славонске, Десанке Максимовић 
и Жичке“ замењују се речима: „Шумска, Славонска, Десанке 
Максимовић и Жичка“.

У тачки 23) речи: „Шекспирове, Народног фронта, Бал-
закове“ замењују се речима: „Шекспирова, Народног фронта, 
Балзакова“.

У тачки 25) речи: „Раваничке, Ресавске и Фрушкогор-
ске“, замењују се речима: „Раваничка, Ресавска и  Фруш-
когорска“.

У тачки 26) речи: „Фрушкогорске, Јиричекове“ замењују 
се речима: „Фрушкогорска, Јиричекова“.

У тачки 29) речи: „Футошког пута“ замењују се речима: 
„Футошки пут“.

У тачки 30) речи:  „Футошког пута“ замењују се речима: 
„Футошки пут“.

У тачки 32) речи: „Банатске, Руменачке“ замењују се 
речима: „Банатска, Руменачка“.

У тачки 33) речи: „Руменачке и Банатске“ замењују се 
речима: „Руменачка и Банатска“.

У тачки 36) речи: „Војвођанске, Пушкинове,“, замењују 
се речима:  „Војвођанска, Пушкинова,“.

У тачки 38) речи: „Стражиловске, Радничке,“ замењују 
се речима: „Стражиловска, Радничка,“.

У тачки 44) реч: „Руменки;“ замењује се речју: „Руменци;“.
У ставу 3. алинеја 1. тачка 14) речи: „Видовданско 

насеље:“ замењују се речима: „Велики Рит;“.
У делу: „II. Програме и пројекте праћења стања животне 

средине (мониторинг) на територији Града Новог Сада“ у 
ставу 2. алинеја 4. реч: „-праћење“ замењује се речју: 
„-праћења“.

У делу: „III. Програме заштите и развоја заштићених 
природних добара на територији Града Новог Сада“ у ставу 
6. реч: „Покрајине“ замењује се речју: „покрајине“.

У делу: „V. Информисање и објављивање података о 
стању и квалитету животне средине“ у ставу 1. број: „4234“ 
замењује се бројем: „4232“.

У ставу 2. после речи: „о значају“ додаје се реч: „заштите“.
У делу: „VI. Трошкови реализације Програма“, реч: „Трош-

кови“ се замењује речју: „Трошкове“.

II. Ову исправку објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: VI-501-2/2016-9
24. март 2016. године
НОВИ САД

в.д. начелника
Маринела Загорац, с.р.
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II. Задатак Програмског одбора је да донесе програм за 
обележавање 23. октобра Дана ослобођења Новог Сада у 
Другом светском рату, као значајног датума у историји 
Новог Сада и предуземе активности на спровођењу про-
грама.

III. Програмски одбор има председника, заменика пред-
седника и четири члана.

IV. У Програмски одбор именују се:

За председника:
-  СЛОБОДАН МИЛИЋ, одборник Скупштине Града 

Новог Сада

За заменика председника:
-  НАДА ДРОБЊАК саветник Градоначелника Града 

Новог Сада,

За чланове:
1.  ДАЛИБОР РОЖИЋ, члан Градског већа Града Новог 

Сада,
2.  проф. др сци. мед. ЗОЛТАН ХОРВАТ, члан Градског 

већа Града Новог Сада,
3.  ВЛАДИМИР СТОЈКОВИЋ, члан Градског већа Града 

Новог Сада,
4.  ВЕСНА СРДАНОВ, в.д. начелника Градске управе 

за културу.
V. Стручне и административне послове за Програмски 

одбор обављаће Градска управа за културу Града Новог 
Сада.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2016-67/а
20. октобар 2016. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник

865
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 ст. 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, 
43/11-одлука УС и 14/16), Градоначелник Града Новог Сада, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРОГРАМА 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ЗА 2016. ГОДИНУ

1. У Програму коришћења средстава Буџетског фонда 
за заштиту животне средине за 2016. годину („Службени 

лист Града Новог Сада“,бр. 14/16 и 18/16-испр.), тачка 2. 
мења се и гласи:

„2. За финансирање Фонда из тачке 1. овог програма 
планирана су средства у укупном износу од 255.630.000,00 
динара, који се очекује од јавних прихода: накнаде за 
заштиту и унапоређење 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), накнаде за загађивање животне сре-
дине која се наплаћује по Закону о заштити животне сре-
дине и из буџета Града Новог Сада по Одлуци о буџету 
Града Новог Сада за 2016. годину („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 62/15, 46/16 и 58/16), и то од:

-  посебне накнаде за заштиту 
и унапређење животне 
средине  245.000.000,00 динара

-  накнаде за загађивање 
животне средине  6.210.000,00 динара

-  прихода из буџета Града 
Новог Сада  4.420.000,00 динара

2. У тачки 3. подтачка „I. Подстицајне, превентивне и 
санационе програме и пројекте“ износ: „183.500.000,00“ 
замењује се износом: „187.920.000,00“, а у ставу 2. алинеја 
прва после тачке 46) додаје се тачка 47) који гласи:

„47) Израда пројекта пејзажног уређења парка северно 
од ранжирне станице и улице Радомира Раше Радјујкова 
у Новом Саду“.

3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.
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На основу члана 47. тачка 20. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), а у вези са чланом 41. став 1. Закона о 
запошљавању и осигурању за случај незапослености 
("Службени гласник Републике Србије", бр. 36/09, 88/10 и 
38/15), Градоначелник Града Новог Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА АКЦИОНОГ 
ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА НОВОГ 

САДА ЗА 2016. ГОДИНУ
I

У Акционом плану запошљавања Града Новог Сада за 
2016. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр: 5/16, 
6/16, 22/16 и 31/16) у поглављу „11. ПРОГРАМИ И МЕРЕ 


