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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. 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, 
по прибављеној сагласности Министарства заштите животне 
средине број: 401-00-251/2018 од 19. фебруара 2018. године, 
доноси

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ЗА 2018. 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 отворен, као и услови за употребу средстава Фонда, 
у складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада за 
2018. годину (''Службени лист Града Новог Сада'', 
број 66/17).

2. За финансирање Фонда из тачке 1. овог про-
грама планирана су средства у укупном износу од 
273.500.000.00 динара, која се очекују од јавних при-
хода: посебне 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), накнаде за загађивање животне средине која 
се наплаћују по Закону о заштити животне средине, 
нераспоређеног вишка прихода из ранијих година и при-
хода из Буџета Града Новог Сада по Одлуци о буџету Града 
Новог Сада за 2018. годину, и то од:

- посебне накнаде за заштиту 
и унапређење животне сре-
дине

225.000.000,00 динара

- накнаде за загађивање 
животне средине

2.000.000,00 динара

- нераспоређеног вишка при-
хода из ранијих година

1.500.000,00 динара

- прихода из Буџета Града 
Новог Сада

45.000.000,00 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; истраживачких и развојних 

програма и пројеката; образовних активности и јачања све-
сти о потреби заштите животне средине; информисања и 
објављивања података о стању животне средине; трош-
кова реализације програма, као и других активности од 
значаја за заштиту животне средине на територији Града 
Новог Сада, од чега је планирано за:

I.  Подстицајне, превентивне и санационе 
програме и пројекте 161.790.000,00 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 I. 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 које ће реализовати 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'', број 47/16) 
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 прописима 
којима се уређују јавне набавке, и то:

1) Очување и унапређење зеленила у Рачкој улици у 
Петроварадину;

2) Очување и унапређење зеленила у улици Раде 
Кончара у Петроварадину;

3) Очување и унапређење зеленила између улица 
Новосадског сајма, Бранимира Ћосића, Булевара 
Ослобођења  и Булевара Краља Петра I у Новом 
Саду;

4) Очување и унапређење зеленила простора 
ограниченог железничком пругом, Роковим потоком 
и Прерадовићевом улицом до Ливадске улице у 
Петроварадину;

5) Очување и унапређење зеленила између улица 
Веселина Маслеше, Јанка Чмелика до улице Фрање 
Клуза и улице Николе Миркова  у Новом Саду;

6) Очување и унапређење зеленила улице Миколе 
Кочиша  у Новом Саду;

7) Очување и унапређење зеленила  улице Корнелија 
Станковића  у Новом Саду;

8) Очување и унапређење зеленила између улица 
Руменачки пут, Авијатичарска, Панчевачка и 
Облачића Рада  у Новом Саду;

9) Очување и унапређење зеленила Улице ослобођења 
у Руменки;

10) Очување и унапређење зеленила у Радничкој улици 
у Новом Саду;
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11) Очување и унапређење зеленила између улица 
Епископа Висариона, Душана Васиљева, Марка 
Миљанова и Београдског кеја у Новом Саду;

12) Очување и унапређење зеленила између улица 
Душана Васиљева, Козачинског, Епископа Висариона 
и Београдског кеја  у Новом Саду;

13) Очување и унапређење зеленила улице Ђорђа 
Рајковића у Новом Саду;

14) Очување и унапређење зеленила путног правца Нови 
Сад-Ченеј;

15) Очување и унапређење зеленила улице Браће 
Кркљуш  у Новом Саду;

16) Очување и унапређење зеленила улице Мише 
Димитријевића  у Новом Саду;

17) Очување и унапређење зеленила улице Народног 
фронта  у Новом Саду;

18) Очување и унапређење зеленила између улица  
Фрушкогорска, Сунчани кеј, Драге Спасић и Вељка 
Петровића у Новом Саду;

19) Очување и унапређење зеленила "Каћке петље" у 
Новом Саду;

20) Очување и унапређење зеленила Булевара Јаше 
Томић у Новом Саду;

21) Очување и унапређење зеленила на простору између 
Булевара Јаше Томић, Кисачке улице, железничке 
пруге и Парка код Железничке станице у Новом Саду;

22) Очување и унапређење зеленила између улица 
Булевар војводе Степе, Слободана Јовановића, 
Сељачких буна и Браће Дроњак у Новом Саду;

23) Очување и унапређење зеленила између улица 
Партизанских база, Браће Дроњак, Булевар Јована 
Дучића и Булевара Слободана Јовановића у Новом 
Саду;

24) Очување и унапређење зеленила између улица 
Родољуба Чолаковића, Милана Јешића Ибре, Ђорђа 
Никшића Јохана и Булевара Слободана Јовановића 
у Новом Саду;

25) Продужимо живот јелкама.

- чишћење и санирање јавних површина и унапређење 
система управљања отпадом на територији Града 
Новог Сада у функцији очувања и унапређења животне 
средине које ће реализовати 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'', бр. 47/16, 9/17 и 55/17) поверено чишћење и 
санирање јавних површина и реализација пројеката 
унапређења система управљања отпадом на територији 
Града Новог Сада у функцији очувања и унапређења 
животне средине, 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 прописима којима се уређују јавне набавке, 
и то:

1) Чишћење и санирање јавних површина у насељу 
Ковиљ;

2) Чишћење и санирање јавних површина у насељу 
Боцке;

3) Чишћење и санирање јавних површинa у насељу 
Каћ;

4) Чишћење и санирање јавних површина у насељу 
Депресија;

5) Чишћење и санирање јавних површина у насељу 
Слана Бара;

6) Чишћење и санирање јавних површина у насељу 
Руменка;

7) Чишћење и санирање јавних површина у насељу 
Бегеч;

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

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

10) Чишћење и санирање јавних површина у насељима 
Мали Београд и Мишин салаш;

11) Чишћење и санирање јавних површина у насељу 
Адице;

12) Чишћење и санирање јавних површина у насељу 
Ветерничка рампа;

13) Чишћење и санирање јавних површина у насељу 
Горње Ливаде;

14) Чишћење и санирање јавних површина у насељима 
Буковачки плато и Текије;

15) Чишћење и санирање јавних површина дела насеља 
Сремска Каменица- Чардак;

16) Чишћење и санирање јавних површина дела насеља 
Сремска Каменица- Татарско брдо;

17) Чишћење и санирање јавних површина у насељу 
Југовићево.

- израду ''Студије распореда радиоактивних громобрана 
у граду Новом Саду'' која ће обезбедити релевантне 
предуслове за њихово безбедно уклањање и одлагање, 
а имајући у виду да на територији Града Новог Сада 
још увек постоје радиоактивни громобрани, иако је 
законски рок за њихово уклањање истекао, и да они, 
као извори јонизујућег зрачења, представљају ризик 
по здравље људи и животну средину. 

II. Програме и пројекте праћења стања животне 
средине (мониторинг) на територији Града 
Новог Сада 20.000.000,00 динара

Укупна средства за реализацију програма и пројеката 
праћења стања животне средине планирана су из:

  извора 01 - приходи из буџета,
  а распоређена су: 18.800.000,00 динара за економску 
класификацију 424 - Специјализоване услуге, синте-
тика 4246 - Услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге и 1.200.000,00 динара за економску 
класификацију 483 - новчане казне и пенали по решењу 
судова, синтетика 4831 - новчане казне и пенали по 
решењу судова.

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: 



9. март 2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 9 – Страна 389.    

- праћења квалитета ваздуха,
- праћења и прогнозе аерополена,
- праћења нивоа буке у животној средини,
- праћења квалитета површинских вода.

За реализацију наведених мониторинга закључиће се 
уговори са овлашћеним стручним и научним организацијама 
и установама, у складу са законом.

III. Програме заштите и развоја заштићених 
природних добара на територији Града 
Новог Сада 25.000.000,00 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'', ''Парк института 
у Сремској Каменици'', ''Копривић у центру Новог Сада'', 
''Јаворолисни платан у Новом Саду'', ''Амерички платан на 
Сајлову'', ''Дуд на Ченејском салашу'', ''Платан у дворишту 
школе ''Милош Црњански'' у Новом Саду'' и ''Амерички пла-
тан 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.

Полазећи од обавеза утврђених чланом 113. Закона о 
заштити природе ("Службени гласник Ребулике Србије“, 
бр.36/09, 88/10, 91/10-испр. и 14/16), у 2018. години ће се 
финансирати израда Програма заштите природе за 
територију Града Новог Сада, усклађен са Стратегијом 
заштите природе Републике Србије и Извештајем о стању 
природе на територији Града Новог Сада за период 2013-
2017. чија је израда обезбеђена у оквиру Програма 
коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2017. годину и поверена Покрајинском заводу 
за заштиту природе.

IV. Истраживачке и развојне програме 
и пројекте 30.000.000,00 динара

Укупна средства за реализацију истраживачких и 
развојних програма и пројеката планирана су из:

  извора 01 - приходи из буџета,
  а распоређена су: 15.000.000,00 динара за економску 
класификацију 463-Трансфери осталим нивоима вла-
сти, синтетика 4631-Текући трансфери осталим ниво-
има власти, и 15.000.000,00 динара за економску 
класификацију 465-Остале дотације и трансфери, син-
тетика 4651-Остале текуће дотације и трансфери.

Средства за суфинансирање истраживачких и развојних 
програма и пројеката чији резултати доприносе заштити и 
унапређењу стања животне средине на територији Града 
Новог Сада додељиваће се на основу Јавног конкурса.

Услови које морају да испуњавају корисници средстава, 
услови и начин расподеле средстава, критеријуми и мерила 
за оцењивање захтева за расподелу средстава, начин 
праћења коришћења средстава и уговорених права и оба-
веза дефинисани су Правилником о суфинансирању истра-
живачких и развојних пројеката и програма из области 
заштите животне средине (''Службени лист Града Новог 
Сада'', бр. 5/17 и 29/17).

V.  Образовне активности и јачање 
свести о потреби заштите 
животне средине 30.000.000,00 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.

У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и 
популаризације заштите животне средине, Градска управа 
за заштиту животне средине (у даљем тексту: Управа) ће, 
самостално или у сарадњи са другим субјектима, реали-
зовати програме и пројекте, организовати или учествовати 
у предавањима, семинарима, трибинама, скуповима, 
манифестацијама, акцијама из области заштите и 
унапређења животне средине и обележавању значајних 
датума и догађаја.

VI.  Информисање и објављивање 
 података о стању и квалитету 
 животне средине 5.500.000,00 динара

Део средстава за информисање и објављивање пода-
така о стању и квалитету животне средине у износу од 
2.000.000,00 динара планиран је из:

  извора 01 - приходи из буџета у износу од 500.000,00 
динара и 

  извора 13 - нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година у износу од 1.500.000,00 динара,

  а распоређен је за економску класификацију 423 - 
Услуге по уговору, 

  синтетика 4232 - Компјутерске услуге. 
У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног 

обавештавања јавности о стању животне средине, јавности 
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рада Управе и јачања свести о значају заштите животне 
средине, наставиће се континуирано одржавање и 
иновирање, као и реконструкција Интернет презентације 
Управе (www.environovisad.org.rs), са пратећим трошко-
вима (закуп хостинга и домена и слично). За реализацију 
ове програмске активности закључиће се уговор у складу 
са законом.

  Део средстава у износу од 3.500.000,00 динара пла-
ниран 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.

VII. Трошкове реализације Програма
  1.210.000,00 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 опреме.

Део средстава у износу од 210.000,00 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 јавне конкурсе и других огласа у средствима 
јавног информисања.

4. Преузимање обавеза и плаћања на терет Фонда 
врше се до нивоа планираних 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 за обавезе утврђене законом и 
раније преузете уговорне обавезе.

5. Средства из тачке 2. овог програма могу да се увећају 
за износ утврђен изменом буџета Града Новог Сада за 
текућу 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 
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: 501-2/2018-2-II
26. фебруар 2018. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 5. став 4. Одлуке о раскопавању повр-

шина јавне намене („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 12/11, 56/12, 13/14, 69/14 и 74/16), Градоначелник Града 
Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН 
РАСКОПАВАЊА ПОВРШИНА ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на План раскопавања површина 
јавне намене за 2018. годину, који је донела Градска управа 
за грађевинско земљиште и инвестиције, 12. фебруара 
2018. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 34-757/2018-II 
5. март 2018. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р
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На основу члана 10. став 1. Правилника о условима и 

критеријумима за доделу средстава путем дотација из 
буџета Града Новог Сада за реализцију програма 
манифестација и догађаја из области привреде од значаја 
за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 
7/18), на предлог начелника Градске управе за привреду, 
Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ 

СРЕДСТАВА ПУТЕМ ДОТАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА 
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОГРАМА МАНИФЕСТАЦИЈА И ДОГАЂАЈА 
ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА 

ГРАД НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ


