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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
И ИНФОРМАТОРУ О РАДУ

Информатор о раду Градске управе за заштиту животне средине, припремљен је на
основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени
гласник PC", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), a у складу са Упутством за објављивање
информатора о раду државног органа ("Службени гласник PC", број 68/10).

Седиште Градске управе је у Новом Саду, Руменачка 110а
контакт телефон +381 21 421 109
факс: +381 21 529 236
e-mail: zivotnasredina@uprava.novisad.rs
Матични број 08839859
Порески индентификациони број 103767920

Информатор о раду Градске управе за заштиту животне средине је објављен на
интернет презентацији Градске управе за заштиту животне средине www.environovisad.rs
Информатор се, на захтев заинтересованог лица, издаје и у штампаном облику.
Штампани примерак Информатора може се преузети у седишту Градске управе за заштиту
животне средине, Нови Сад, Руменачка 110а, приземље, соба 1, где се може извршити и
увид у Информатор Градске управе за заштиту животне средине.
За тачност информација и потпуност података у Информатору одговара Татјана
Кашић, в.д. начелника Градске управе за заштиту животне средине.
У децембру 2005. године објављен је Информатор о раду органа Града Новог Сада,
који је, између осталог, садржао и информације о раду Градске управе за заштиту животне
средине.
Информатор о раду Градске управе за заштиту животне средине, као органа Града
Новог Сада, објављен је у септембру 2010. године, а благовремено је, у децембру 2010.
године, усклађен са новим Упутством за објављивање информатора о раду државног органа
и редовно се иновира.
Последње измене унете су закључно са 28. фебруаром 2019. године.
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2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
ПРЕГЛЕД ОРГАНИЗАЦИЈЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ РАДНИХ МЕСТА
У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Правилником о организацији и систематизацији радних места у градским управама,
посебним организацијама и службама Града Новог Сада, који је усвојило Градско веће
Града Новог Сада у и који је ступио на снагу 8. маја 2018. године, у Градској управи за
заштиту животне средине систематизовано је 13 радних места, са 16 службеника, и то за:
- 2 службеника на положају и
- 12 службеника на извршилачким радним местима,
а у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у
систему Града Новог Сада за 2017. годину (''Службени лист Града Новог Сада'', број
47/17). Послове Градске управе, поред начелника - службеник на положају I групе,
заменика начелника - службеник на положају II групе, обавља пет помоћника начелника и
9 извршилаца на неодређено време и 4 извршиоца на одређено време (повећани обим
посла).
У Градској управи за заштиту животне средине ради 16 запослених на неодређено
време и 4 запослена на одређено време (повећани обим посла).
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в.д. Начелника
Татјана Кашић
контакт телефон: +381 21 421 109 лок. 214
факс: +381 21 529 236
е-mail: tatjana.kasic@uprava.novisad.rs
в.д. Заменика начелника
Елма Бјелица, в.д.
контакт телефон: +381 21 421 109, лок. 218
факс: +381 21 529 236
е-mail: elma.bjelica@uprava.novisad.rs
Помоћник начелника за правне и нормативне послове
Биберџић Александар
контакт телефон: +381 21 421 109 лок. 217
факс: +381 21 529 236
Помоћник начелника за финансијско-економске послове
Сенка Ђаковић
контакт телефон: +381 21 421 109, лок. 215
факс: +381 21 529 236
е-mail: senka.djakovic@uprava.novisad.rs
Помоћник начелника за заштиту природе и унапређење природе и природних добара
Слободан Цветковић
контакт телефон: +381 21 421 109, лок. 221
факс: +381 21 529 236
е-mail: slobodan.cvetkovic@uprava.novisad.rs
Помоћник начелника за израду програмских, планских и стратешких докумената,
праћење стања животне средине и информисање и други стручни послови
Драгица Бранковић
контакт телефон: +381 21 421 109, лок. 229
факс: +381 21 529 236
е-mail: dragica.brankovic@uprava.novisad.rs
Помоћник начелника за координацију поступака процене утицаја и стратешке процене
утицаја на животну средину, издавање дозвола за управљање отпадом, вођење
других управних поступака у области заштите животне средине и други стручни
послови
Јелена Моравски
контакт телефон: +381 21 421 109, лок. 223
факс: +381 21 529 236
е-mail: jelena.moravski@uprava.novisad.rs
Извршилац за финансијско-економске и рачуноводствене послове
Виолета Миладиновић
контакт телефон: +381 21 421 109, лок. 153
факс: +381 21 529 236
email: violeta.miladinovic@uprava.novisad.rs
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Извршиоци за вођење управних поступака у области заштите животне средине и
други стручни послови
Јелена Белић Илић
контакт телефон: +381 21 421 109, лок. 223
факс: +381 21 529 236
е-mail: jelena.ilic@uprava.novisad.rs
Весна Будинчевић Ђурђев
контакт телефон: +381 21 421 109, лок. 226
факс: +381 21 529 236
email: vesna.djurdjev@uprava.novisad.rs
Александра Лакета
контакт телефон: +381 21 421 109, лок. 225
факс: +381 21 529 236
email: aleksandra.laketa@uprava.novisad.rs
Александар Дец
контакт телефон: +381 21 421 109, лок. 219
факс: +381 21 529 236
email: aleksandar.dec@uprava.novisad.rs
Дуња Смиљанић
контакт телефон: +381 21 421 109, лок. 156
факс: +381 21 529 236
email: dunja.smiljanic@uprava.novisad.rs
Јована Беадер
контакт телефон: +381 21 421 109, лок. 226
факс: +381 21 529 236
Извршилац за праћење стања животне средине,
вођење локалног регистра извора загађивања,
информисање и други стручни послови
Mиљана Јањић
контакт телефон: +381 21 421 109, лок. 156
факс: +381 21 529 236
email: miljana.janjic@uprava.novisad.rs
Бојана Пађен
контакт телефон: +381 21 421 109, лок. 228
факс: +381 21 529 236
email: bojana.padjen@uprava.novisad.rs
Извршилац за израду програмских, планских и стратешких
докумената и други стручни послови
Радмила Раковић
контакт телефон: +381 21 421 109, лок. 216
факс: +381 21 529 236
е-mail: radmila.rakovic@uprava.novisad.rs
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Извршилац за праћење стања животне средине
и информисање и други стручни послови
Јелена Шимала
контакт телефон: +381 21 421 109, лок. 226
факс: +381 21 529 236
email: јelena.simala@uprava.novisad.rs
Гојко Палалић
контакт телефон: +381 21 421 109, лок. 156
факс: +381 21 529 236
Извршилац за канцеларијске послове
Мира Миличевић Анишић
контакт телефон: +381 21 421 109, лок. 211, 212
факс: +381 21 529 236
email: mira.anisic@uprava.novisad.rs

3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА
3.1 Начелник и заменик начелника Градске управе за заштиту животне средине
Градском управом за заштиту животне средине руководи начелник. Начелник има
заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју
дужност.
Начелника и заменика начелника Градске управе за заштиту животне средине
поставља Градско веће Града Новог Сада, на основу јавног огласа, на период од пет година.
Начелник и заменик начелника Градске управе за заштиту животне средине, поред
услова утврђених законом, морају да успуњавају и следеће услове стечено високо
образовање из научне области: биолошке науке, науке о заштити животне средине, физичке,
физичко-хемијске, хемијске, биотехничке науке, инжењерство заштите животне средине и
заштите на раду, технолошко инжењерство, индустријско инжењерство и инжењерски
менаџмент, медицинске, правне и економске науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни испит,најмање пет година
радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.
Начелник руководи и координира радом Градске управе, организује и обезбеђује
законито и стручно обављање послова из делокруга рада Градске управе, организује и
усклађује рад Градске управе и обезбеђује њено функционисање, даје упутства и смернице
за рад, одлучује о правима, обавезама и одговорностима из радних односа запослених,
стара се о обезбеђивању материјалних и других услова за ефикаснији рад, планира,
усмерава и надзире рад Градске управе, одговоран је за законитост рада, обавља и друге
послове у складу са законом, Статутом Града Новог Сада, одлукама Скупштине Града Новог
Сада, Градског већа Града Новог Сада и Градоначелника Града Новог Сада.
Заменик начелника замењује начелника у случају његове одсутности или
спречености да обавља своју дужност, са свим његовим овлашћењима и одговорностима у
руковођењу и извршавању послова из надлежности Градске управе и обавља друге послове
из надлежности Градске управе, а у складу са законом, Статутом Града Новог Сада,
одлукама Скупштине Града Новог Сада и Градоначелника Града Новог Сада.
Начелник и заменик начелника Градске управе, за свој рад и рад Градске управе,
одговарају Скупштини Града Новог Сада, Градоначелнику и Градском већу.
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О правима и обавезама начелника и заменика начелника одлучује Градско веће или
радно тело које оно образује.
Начелнику, односно његовом заменику престаје дужност протеком времена на које је
постављен, укидањем или реорганизовањем органа и у другим случајевима одређеним
законом. Начелнику, односно његовом заменику може престати дужност и пре истека
времена на које је постављен, подношењем оставке или разрешењем. Оставка се може
поднети писаним путем и не мора бити образложена. Градско веће може разрешити
начелника, односно његовог заменика пре истека времена на које је постављен, на
образложени предлог Градоначелника, најмање две трећине чланова Градског већа или
најмање једне трећине одборника Скупштине Града Новог Сада.
3.2 Помоћници начелника Градске управе за заштиту животне средине
Према Одлуци о градским управама Града Новог Сада У Градској управи за заштиту
животне средине има пет помоћника. које распоређује начелник Градске управе
Помоћник начелника за правне и нормативне послове обавља послове који се
односе на: припрему, координирање и израду нацрта и предлога одлука и других општих
аката из надлежности рада Градске управе, као и образложења и прилога уз нацрте и
предлоге тих аката, стручну обраду системских и других питања која служе за израду одлука
и општих аката из делокруга рада Градске управе, као и стручну обраду системских и других
питања од ширег значаја за уређивање односа из делокруга рада Градске управе,
прибављање мишљења и разматрање примедби и мишљења других органа на опште акте
Градске управе и предлагање њиховог прихватања или одбијања уз образложење,
усклађивање одлука из делокруга рада Градске управе са законским прописима и
иницирање доношења истих; координирање управних послова и контролу припреме
управних аката из делокруга рада Градске управе и обезбеђивање примене уједначене
праксе при поступању у управним стварима, припрему документације, сачињавање предлога
одговора на тужбе и давање стручних мишљења у поступцима који се воде у управном и
другом спору пред надлежним судом у покренутим радним и другим споровима; припрему
информација, извештаја и других стручних материјала на основу одговарајућих података и
прикупљање података у циљу утврђивања чињеничног стања из делокруга рада Градске
управе; пружање стручне помоћи у припреми стручних основа за израду нацрта и предлога
прописа и општих аката из делокруга рада Градске управе; учествовање у обављању
стручних послова користећи посебна знања и вештине у припреми аката из надлежности
Градске управе, пружање стручне помоћи службеницима у обављању послова, сарадња са
органима и службама на нивоу Града, покрајинским и републичким органима и другим
локалним самоуправама и обавља друге послове по налогу начелника.
Помоћник начелника за финансијско-економске послове обавља послове који се
односе на: организацију, координирање и учешће у изради нацрта и предлога општих и
појединачних аката у вези са финансијско-економским пословима из надлежности Градске
управе, координирање, праћење, проучавање и примену закона и других прописа из
надлежности Градске управе, израду извештаја и информација и других стручних и
аналитичких материјала из надлежности Градске управе, координирање и израду
Финансијског плана Градске управе, припрему плана за извршење буџета Градске управе по
месецима, израду годишњег извештаја о извршењу Финансијског плана Градске управе,
координирање у припреми и комплетирању документације за извршење и реализацију
Финансијског плана Градске управе и контролу законитости наменског и економичног
трошења средстава, праћење и усклађивање финансијског пословања са Главном књигом и
израда консолидованих, периодичних и годишњих извештаја; проверу исправности захтева
за плаћање, планирање средстава за буџет Града потребних за рад Градске управе,
координирање правилне и правовремене припреме плана јавних набавки, документације из
поступка јавних набавки и уговора у вези са спровођењем пројеката, спровођење поступка
јавних набавки, предузимање мера и активности неопходних за правилно и правовремено
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спровођење уговора, припремање одговора на одборничка питања и представке и обавља
друге послове по налогу начелника.
Помоћник начелника за координацију поступака процене утицаја и стратешке процене
утицаја на животну средину, издавањe дозвола за управљање отпадом, вођењe других
управних поступака у области заштите животне средине и други стручни послови обавља
послове који се односе на координирање спровођења поступка процене утицаја пројеката и стратешку
процену утицаја планова, програма, стратегија и основа на животну средину; организовање,
спровођење, контролу и утврђивање услова за издавање интегрисане дозволе за рад постројења,
дозвола, одобрења и других аката у области управљања отпадом, дозвола за рад стационарних
загађивача ваздуха, дистрибуцију и коришћење опасних хемикалија у складу са законом и
спровођење других поступака који су посебним прописима поверени Граду; организовање и
координацију вођења одговарајућих регистара (загађивачи, интегрисане дозволе, процена утицаја и
сл.); координирање и израду материјала који се периодично достављају на увид јавности (извештаји,
анализе, информације); сарадњу са органима и службама на нивоу Града, Покрајине и Републике, као
и органима за заштиту животне средине других локалних самоуправа; сарадњу са стручним и
научним институцијама, организацијама и службама, удружењима и организацијама цивилног
друштва, праћење прописа из делокруга свога рада и предлагање њихових измена и допуна, као и
давање мишљења на нацрте прописа које доносе Република и Покрајина; припремање одговора на
одборничка питања и представке; обавља и друге послове по налогу начелника.
Помоћник начелника за заштиту и унапређење природе и природних добара обавља
послове који се односе на: координацију спровођења поступка проглашења заштићених природних
добара из надлежности Града; припрему и учествовање у припреми аката о проглашењу заштићених
природних добара; организовање и спровођење јавног увида и јавне расправе у поступку проглашења
заштићених природних добара; старање о објављивању одлука о заштити природних добара и
достављање одлуке о заштити надлежним органима и организацијама; припрему решења о давању
сагласности на планове и годишње програме управљања заштићеним природним добрима; припрему
сагласности на извештаје о реализацији планова и годишњих програма управљања заштићеним
природним добрима и сагласности на друга акта управљача заштићених природних добара;
учествовање у изради и доношењу програма заштите природе и извештаја о стању природе;
припремање анализа, извештаја и информација о стању у области заштите и унапређења природе и
природних вредности и обавештавање јавности, надлежних органа и организација о њиховом стању;
сарадњу са органима и службама на нивоу Града, Покрајине и Републике, као и органима за заштиту
животне средине других локалних самоуправа, са стручним и научним институцијама, организацијама
и службама, удружењима и организацијама цивилног друштва, праћење прописа из делокруга свога
рада и предлагање њихових измена и допуна, као и давање мишљења на нацрте прописа које доносе
Република и Покрајина, припремање одговора на питања и представке одборника и јавности; и
обавља друге послове по налогу начелника.
Помоћник начелника за израду програмских, планских и стратешких докумената,
праћење стања животне средине и информисање и други стручни послови обавља послове који
се односе на: координацију и припрему програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
животне средине и старање о његовој реализацији; предлагање и учествовање у изради критеријума
и мерила за доделу средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине; припрему и спровођење
јавних конкурса које расписује Градска управа; припрему неопходних аката за реализацију
појединачних пројеката у оквиру овог програма и праћење реализације одобрених пројеката;
припрему извештаја надлежном министарству о реализацији програма коришћења средстава
Буџетског фонда за заштиту животне средине; организацију, координацију и учешће у изради:
програма заштите животне средине и извештаја о реализацији овог програма, плана квалитета
ваздуха и извештаја о реализацији овог плана, акционог плана заштите од буке у животној средини и
извештаја о реализацији овог плана и других програмских, планских и стратешких домумената, а у
циљу извршавања законских обавеза Града; обавештавање јавности, организовање и спровођење
јавног увида и јавне расправе у поступку израде и доношења програмских, планских и стратешких
докумената; координацију и припрему програма праћења стања чиниоца животне средине у циљу
извршавања законских обавеза Града и праћење реализације ових програма; припрему елемената и
подлога за спровођење поступка јавних набавки и учешће у поступку јавних набавки приликом избора
акредитоване стручне организације којој се поверава реализација појединих програма праћења;
достављање Агенцији за заштиту животне средине резултата праћења стања животне средине;
анализу стања животне средине, припрему информација и извештаја о стању животне средине и
предлагање мера за унапређење стања животне средине; обавештавање јавности, надлежних органа
и организација о стању животне средине; координацију и учешће у формирању и вођењу локалног
регистра извора загађивања, ажурирању сајта Градске управе и обавештавању јавности о питањима
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из надлежности Градске управе путем сајта Градске управе и припреми одговора за поступање по
захтевима за пружање информација од јавног значаја; сарадњу са органима и службама на нивоу
Града, Покрајине и Републике, као и органима за заштиту животне средине других локалних
самоуправа; сарадњу са стручним и научним институцијама, организацијама и службама,
удружењима и организацијама цивилног друштва, праћење прописа из делокруга свога рада и
предлагање њихових измена и допуна, као и давање мишљења на нацрте прописа које доносе
Република и Покрајина, припремање одговора на питања и представке одборника и јавности и
обавља друге послове по налогу начелника.

4. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
Рад Градске управе за заштиту животне средине је доступан јавности. Јавност рада
Градске управе уређена је Одлуком о градским управама, посебним организацијама и
службама ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 43/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10).
Почев од 2005. године, на сајту Градске управе за заштиту животне средине
www.environovisad.org.rs, у складу са законима из области заштите животне средине, који у
целости кореспондирају и са правима/обавезама из Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја, редовно се објављују и ажурирају подаци о делокругу
рада Управе, адреси и запосленима, програмским активностима, праћењу стања животне
средине на територији Града Новог Сада, као и подаци о вођењу поступка у складу са
Законом о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник Републике Србије'', бр.
135/04 и 36/09), Законом о управљању отпадом (''Службени гласник Републике Србије'', бр.
36/09 и 88/10), Законом о заштити ваздуха (''Службени гласник Републике Србије'', број
36/09). Сајтом је омогућена и комуникација са Управом, као и са сваким запосленима у
Управи путем електронске поште.
Имајући у виду специфичност делокруга ове управе, сви запослени су обавештени и
обучени да се, у оквиру својих послова, директно укључе у поступак који подразумева
целовито и транспарентно информисање у складу са прописима.
Градска управа за заштиту животне средине обезбеђује јавност рада и давањем
информација средствима јавног информисања, обезбеђивањем услова за несметано
обавештавање јавности о обављању послова из свог делокруга и о свим променама које су
у вези са организацијом, делокругом послова, распоредом радног времена и другим
променама у организацији и њеном раду.
Информације о раду Градске управе за заштиту животне средине, средствима јавног
информисања даје начелник или лице које он овласти. О ускраћивању информација или
других података и чињеница одлучује начелник, у складу са законом.
Када се представкама или предлозима грађана, путем средстава јавног информисања
или на други одговарајући начин, укаже на пропуст у раду Градске управе за заштиту
животне средине, непрофесионални однос запослених или на друге недостатке у раду,
начелник је дужан да без одлагања испита наводе и по потреби предузме потребне мере,
након чега ће о предузетим мерама обавестити подносиоца представке, a пo потреби и
Градоначелника.
Радно време Градске управе, уређено је Решењем о распореду радног времена, које
је донео Градоначелник Града Новог Сада и то сваког радног дана од 7,30 до 15,30 часова.
Распоред дневног одмора у трајању од 30 минута одређује начелник, тако да се обезбеди да
се рад не прекида.
У објекту у Улици Руменачка 110а, Нови Сад, где је седиште Градске управе омогућен
је несметан приступ лицима са инвалидитетом. Све просторије налазе се у приземљу те су
лако доступне инвалидима.
НАПОМЕНА: Подаци о ПИБ-у Градске управе, електронска адреса, контакт телефони
наведени су у поглављу „1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И О ИНФОРМАТОРУ О РАДУ“.
Адресе за пријем поште су:
1. Писарница Градске управе за опште послове, Трг слободе 1, Нови Сад
2. Градска управа за заштиту животне средине, Руменачка 110а, соба бр. 2
3. e – mail zivotnasredina@uprava.novisad.rs
Информатор о раду Градске управе за заштиту животне средине
март 2019. године

www.environovisad.rs

9

У Градској управи за заштиту животне средине су одређена лица за поступање по
захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја. За поступање по
захтевима надлежна одговорна лица у Градској управи су Миљана Јањић, извршилац за
праћење стања животне средине, вођење локалног регистра извора загађивања,
информисање и други стручни послови и Јелена Шимала, извршилац за праћење стања
животне средине и информисање и други стручни послови.

5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Према одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), под органом јавне власти
подразумева се државни орган, орган територијалне аутономије и орган локалне
самоуправе, као и организације којима је поверено вршење јавних овлашћења и друга
правна лица која оснива или финансира у целини орган јавне власти (јавна комунална и
друга јавна предузећа и установе чији је оснивач локална самоуправа). Сваки орган јавне
власти је у обавези да одреди једно или више лица за поступање по захтевима на слободан
приступ информацијама од јавног значаја.
Под информацијама од јавног значаја подразумевају се информације којима
располажу органи јавне власти настале у раду или у вези са радом органа јавне власти,
садржане у одређеном документу, а односе се на све оно о чему јавност има оправдан
интерес да зна.
Тражилац информације подноси писани захтев Градској управи за остваривање
права на приступ информацијама од јавног значаја и то путем:
1. Писарнице Градске управе за опште послове, Трг слободе 1, Нови Сад
2. Градске управе за заштиту животне средине, Руменачка 110а, соба бр. 2
3. e – mail zivotnasredina@uprava.novisad.rs
Тражилац не мора навести разлоге за захтев, али захтев мора садржати назив органа
власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која
се тражи. Захтев може да садржи и друге податке који олакшавају проналажење тражене
информације.
Тражилац може захтев поднети и усмено у записник, у службеним просторијама
Градске управе за заштиту животне средине, улица Руменачка 110а, соба бр. 2., као и путем
e-mail адресе: zivotnasredina@uprava.novisad.rs

Питање (2018)
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја од 30.03.2018. године односио се
следеће:
На основу одредби Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја,
обраћамо Вам се са захтевом за остваривање овог права. Тражимо копије следећих
докуманата:
1. Колико је новца до сада Градска управа за заштиту животне средине издвојила за
уклањање радиоктивних громобрана на стамбеним, пословним, и привредним
објектима у Новом Саду?
2. Колико тренутно има радиоактивних громобрана на подручју Новог Сада и колико
кошта уклањање једног и постављање новог?

3. Због чега радиоактивни громобрани још увек нису уклоњени, ако је по Закону о
заштити од јонизујућег зрачења из 2009. то требало да се уради у року од пет година
од ступања закона на снагу (члан 2. ст. 4. и 5.)
Информатор о раду Градске управе за заштиту животне средине
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4. На који начин неуклоњени радиоактивни громобрани утичу на животну средину?
Радиоактивни громобрани представљају изворе јонизујућег зрачења. Не улазећи у
стручна разматрања утицаја јонизујућег зрачења на здравље људи и животну
средину, важно је истаћи да само оштећени неуклоњени радиоактивни громобрани
и/или неадекватно поступање са истим може представљати ризик по здравље људи и
животну средину.

Одговор (2018)
Градска управа за заштиту животне средине доставила је тражиоцу информације следећи
одговор:
Градска управа за заштиту животне средине је сагледала Ваш Захтев за приступ
информацијама од јавног значаја, а који се односи на информације у вези радиоактивних
громобрана, и на постављена питања даје следеће одговоре:
1. Ова управа је, у 2008. години, у оквиру реализације Програма заштите и
унапређења животне средине, средствима у износу од 14.160.000,00 динара,
финансирала уклањање 20 радиоактивних громобрана и постављање громобрана са
брзим стартовањем;
2. Градска управа за заштиту животне средине не располаже евиденцијом броја
радиоактивних громобрана на територији Града Новог Сада. Како би се обезбедили
податке о њиховом броју и распореду, Програмом коришћења средстава буџетског
фонда за заштиту животне средине за 2018. годину планирана је израда ''Студије
распореда радиоактивних громобрана у граду Новом Саду'' која ће, поред прецизног
лоцирања, обезбедити релевантне предуслове за њихово безбедно уклањање и
одлагање, као и постављање заменских громобрана са брзим стартовањем.
Потребна средства за замену радиоактивног гомобрана громобраном са брзим
стартовањем, уз безбедно одлагање, зависи од више чинилаца, као што је: укупан
број радиоактивних громобрана, локација-доступност, транспорт, одлагање и на крају
од понуђене цене у поступку јавне набавке, односно цена уклањања једног и
постављање новог громобрана формира се у складу са условима слободног тржишта
који важе у датом моменту.
3. У одговору на ово питање, упућујемо на члан 2. став 4. Закона о заштити од
јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности (''Службени гласник РС'', бр. 36/2009 и
93/2012) којим је утврђено да је на територији Републике Србије забрањена уградња
радиоактивних громобрана, док је чланом 90. став 2. прописана обавеза да се сви
већ уграђени радиоактивни громобрани морају уклонити у року од пет година од дана
ступања на снагу Закона, а ставом 3. истог члана дефинисано да трошкове уклањања
радиоактивних громобрана сноси правно лице или предузетник који их поседује,
односно користи. Сходно одредбама овог закона, јединице локалне самоуправе
немају надлежности у области заштите од јонизујућих зрачења.
Међутим, имајући у виду да активности око замене радиоактивних громобрана
громобранима са брзим стартовањем изискују значајна средста, а истовремено
полазећи од одредби 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), Град Нови Сад, као оговорна локална самоуправа, старање о заштити
животне средине и безбедност и здравље становништва ставља у приоритете свог
деловања. С тим у вези започете су активности на решавању проблема
радиоактивних громобрана у граду Новом Саду израдом горе наведене Студије.

4. Радиоактивни громобрани представљају изворе јонизујућег зрачења. Не улазећи у
стручна разматрања утицаја јонизујућег зрачења на здравље људи и животну
средину, важно је истаћи да само оштећени неуклоњени радиоактивни громобрани
Информатор о раду Градске управе за заштиту животне средине
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и/или неадекватно поступање са истим може представљати ризик по здравље људи и
животну средину.
Питање (2018)
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја од 19.05.2018. године односио се
следеће:
1. Колико квадратних метара зелених површина тренутно постоји на територији Града
Новог Сада, укупно и према новој категоризацији зелених површина.
2. Колико квадратних метара зеленила у Новом Саду потпада под категорију 1.
Паркови, јавни вртови, отоворени зелени простор; категорију 4. Зелене површине у
зони становања и категорију 7. Зелене површине око јавних објеката.
Одговор (2018)
Градска управа за заштиту животне средине доставила је тражиоцу информације следећи
одговор:
Градска управа за заштиту животне средине је сагледала Ваш Захтев за приступ
информацијама од јавног значаја и у складу са Законом о слободном приступу
информацијама од јавног значаја (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 120/4, 54/07,
104,09 и 36/10) износи следеће:
У складу са Одлуком о градским управама Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог
Сада'', бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013 и 70/2016) тражене
информације нису у ингеренцији Градске управе за заштиту животне средине и неопходно је
да се обратите Градској управи за комуналне послове и ЈКП ''Градско зеленило''.
Питање (2018)
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја од 22.06.2018. године односио се
следеће:
1. Сва документација која садржи информацију на основу које је издато Мишљење на
предлог решења о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне
регулације Лимана са Универзитетским центром у Новом Саду на животну средину
2. Документација која садржи информацију на основу које је дошло дозакључка да
нема примедби на предлог одлуке да се не израђује стратешка процена утицаја на
животну средину Плана генералне регулације Лимана са Универзитетским центром у
Новом Саду
3. Информација о изради Катастра зелених површина Града Новог Сада, које су
активности предузете до сада и које активности су у плану
Одговор (2018)
Градска управа за заштиту животне средине доставила је тражиоцу информације следећи
одговор:
У вези захтева под редним бројем 1. и 2., обзиром да је у питању документација
Градске управе за урбанизам и грађевинске послове потребно је да се обратите истој.
У вези питања под редним бројем 3., обавештамо Вас да је развој методологије за
израду Катастра зелених површина Града Новог Сада у току и да ће се наставити у складу
са могућностима.
Питање (2018)
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја од 18.07.2018. године односио се
следеће:
Овај захтев се односи на следеће информације: На основу које процене, анализе и
документације је Градска управа за заштиту животне средине, као орган надлежан за
послове заштите животне средине, дала мишљење на основу којег је Градска управа за
Информатор о раду Градске управе за заштиту животне средине
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урбанизам и грађевинске послове донела одлуку и решење о неприступању изради
стратешке процене утицаја на животну средину Плана генералне регулације новог градског
центра са окружењем у Новом Саду (Службени лист Града Новог Сада бр. 39/11, 14/14, 8/16,
82/16 и 50/17).
Одговор (2018)
Градска управа за заштиту животне средине доставила је тражиоцу информације следећи
одговор:
У вези са захтевом за приступ информацији од јавног значаја од 18. јула 2018. године,
обавештавамо Вас да је Градска управа за заштиту животне средине, у складу са Законом о
стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 88/10)
дала мишљење, а на основу документа који је настао у раду Градске управе за урбанизам и
грађевинске послове.
Питање (2018)
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја од 02.08.2018. године односио се
следеће:
Примени одредби предвиђених Законом о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној
сигурности (''Сл. Гласник РС'', бр. 36/2009 и 93/2012), где је у члану 2. став 4. прописано да је
забрањена уградња радиоактивних громобрана на територији Републике Србије, а у члану
90. наведеног закона, прописано је да се извори зрачења из члана 2.став 4. и 5. овог Закона
морају уклонити у року од пет година од дана ступања на снагу овог Закона, односно
најкасније до 23.05.2014. године.
На ослову члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(''Службени гласник РС'', бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од Градске управе за заштиту
животне средине Града Новог Сада потражујемо:
1. копију уговора који садржи информацију о регулисању међусобних права и обавеза у вези
са израдом Студије распореда радиоактивних громобрана у граду Новом Саду закљученог
између Градске управе за заштиту животне средине и Природно-математичког факултета,
Универзитета у Новом Саду, Департмана за физику, потписаних током 2018. године
2. копију дописа упућених управницима стамбених јединица, правним и физичким лицима
којима се од њих захтевају информације и сарадња и вези са израдом Студије и другим
радњама у вези са уклањањем радиоактивних громобрана у Новом Саду, упућених током
2018. године
3. списак субјеката (стамбених заједница, правних и физичких лица) којима су претходно
наведени дописи упућени у вези са израдом Студије и другим радњама у вези са
уклањањем радиоактивних громобрана у Новом Саду током 2018. године
4. списак радњи које је Градска управа за заштиту животне средине већ обавила током 2018.
године и оних које планира да предузме у будућности (са временом извршења) а у вези са
уклањањем радиоактивних громобрана у Новом Саду.
Oдговор (2018)
Градска управа за заштиту животне средине размотрила је ваш Захтев за приступ
информацијама од јавног значаја од 31. јула 2018. године, а у вези са применом одредби
Закона о заштити од јонизујућих зрачења и нуклеарној сигурности и износи следеће:
У циљу заштите грађана Новог Сада, између Градске управе за заштиту животне
средине Града Новог Сада и Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом
Саду, Департмана за физику потписан је уговор о изради „Студије распореда
радиоактивних громобрана у граду Новом Саду“ дана 10. априла 2018. године, под бројем
број VI-501-2/2018-12.
Како би се обезбедило да што већи број радиоактивних громобрана буде лоциран и у
даљем поступку замењен одговарајућим, Градска управа за заштиту животне средине је 2.
јула 2018. године, а на основу списка Градске управе за имовину и имовинско-правне
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послове, упутила допис Управницима стамбених јединица којим се моле за сарадњу и
обавештавају о започетој Студији.
Рок за израду Студије је шест месеци од датума потписивања уговора, након чега ће
се предузети активности за замену лоцираних радиоактивних громобрана одговарајућим.
Поменути документи могу да се добију на увид сваког радног дана у просторијама
Градске управе за заштиту животне средине, Руменачка 110/а, од 7:30 до 15:30 часова.
Питање (2018)
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја од 02.08.2018. године односио се
следеће:
На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја
(''Службени гласник РС'', бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа
захтевам:
- копију докумената који садржи тражену документацију
- достављање копије документа који садржи тражену информацију електронском поштом
Овај захтев се односи на следеће информације:
Да нам доставите мишљење на број VI-501-1/2009-328 од 24.11.2009. на основу којег је
Градска управа за урбанизам и грађевинске послове донела одлуку и сходно тој одлуци,
решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана
генералне регулације новог градског центра са окружењем (Сл. лист Града новог Сада бр.
39/11, 14/14, 8/16, 82/16 и 50/17).
Oдговор (2018)
Градска управа за заштиту животне средине је размотрила ваш Захтев за приступ
информацијама од јавног значаја у вези са мишљењем на текст Предлога решења о
неприступању/приступању изради стратешке процене утицаја на животну средин, број : VI501-1/2009-328 од 24. новембра 2009. године, и обавештава вас о следећем:
Копија горе наведеног документа налази се у прилогу овог дописа који ће са прилогом
бити прослеђен и послат на е-маил адресу коју сте доставили у Захтеву.

6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одлуком о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада",
бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 , 69/13 и 70/16) образована је Градска управа за заштиту
животне средине.
У Градској управи за заштиту животне средине обављају се послови који се односе на:
− припрему, доношење и реализацију програма и планова заштите животне средине;
− припрему предлога за утврђивање висине посебне накнаде за заштиту и унапређење
животне средине;
− континуирану контролу и систематско праћење стања животне средине (мониторинг),
путем овлашћених стручних организација;
− информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине;
− заштиту природе и заштићена природна добра применом домаћих и међународних
прописа и стандарда;
− припрему и доношење аката о заштити одређених природних добара;
− спровођење поступка процене утицаја пројеката на животну сре дину, у складу са законом,
одлучивање о потреби процене утицаја, одређивање обима и садржаја студије о процени
утицаја и одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја;
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− учешће у поступку стратешке процене утицаја на животну средину и давање сагласности
на извештај о стратешкој процени;
− издавање услова за обезбеђивање мера заштите животне средине, на захтев органа
надлежног за припрему и доношење просторног и урбанистичког плана;
- издавање привременог одобрења за рад и издавање дозволе за рад у погледу
испуњености услова заштите ваздуха од загађивања;
- издавање дозвола за обављање делатности промета и дозволе за коришћење нарочито
опасних хемикалија;
- давање сагласности на планове управљања заштићеним подручјем, годишње програме
управљања и правилнике о унутрашњем реду и чуварској служби;
- издавање дозвола, одобрења и других аката у складу са Законом о управљању отпадом,
вођење евиденције и достављање података министарству;
- давање мишљења министарству или надлежном органу аутономне покрајине у поступку
када ови органи издају дозволу у складу са Законом о управљању отпадом;
- вођење локалног регистра извора загађивања;
- припрему локалног акционог плана заштите од буке у животној средини, обезбеђивање
услова и старање о његовом спровођењу.
− предлагање, организовање и спровођење превентивних и санационих мера заштите
животне средине, у складу са законом, другим прописима и актима Скупштине Града,
Градоначелника и Градског већа;
− образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине.
Градска управа координира, подстиче, помаже и учествује у реали зацији програма,
пројеката и акција које реализују научне и стручне установе, јавна комунална и друга јавна
предузећа, организације, институције и друга правна и физичка лица у Граду, а у циљу
јачања свести о потреби заштите животне средине.
У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у
складу са прописима о буџетском систему.
Градска управа доноси финансијски план и план јавних набавки Градске управе и
доноси одлуке о покретању поступака јавних набавки за намене за које су средства
обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са актима Скупштине Града и
Градског већа. Градска управа је одговорна за реализацију јавних набавки у оквиру своје
надлежности. Поступке јавних набавки спроводи Сектор за јавне набавке образован у
Градској управи за финансије. Градска управа може за спровођење поступка јавних набавки
да овласти јавно предузеће или друго правно лице, уз претходну сагласност
Градоначелника, односно Градског већа, или када је то предвиђено актом Скупштине Града,
Градског већа и Градоначелника.
У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе,
као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.
Положај и надлежност Градске управе за заштиту животне средине утврђени су
Одлуком о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр.
52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10, 69/13 и 70/16).
Однос Градске управе за заштиту животне средине према Скупштини Града заснива се
на правима и дужностима утврђеним законом.
Градска управа за заштиту животне средине је обавезна да Скупштину Града,
Градоначелника и Градско веће обавештава о вршењу послова из свог делокруга, даје
обавештења, објашњења и податке из свог делокруга који су неопходни за рад Скупштине
Града, Градоначелника и Градског већа.
Однос Градске управе за заштиту животне средине према Градоначелнику заснива се
на правима и дужностима утврђеним законом, Статутом Града и одлукама Скупштине Града.
Градоначелник може Градској управи за заштиту животне средине издавати упутства и
смернице за спровођење одлука и других аката Скупштине Града.
Градско веће врши надзор над радом градских управа на начин који утврђује својим
актом.
Запослени у градској управи, дужни су да извршавају налоге старешине и непосредног
руководиоца, ако су они у законским оквирима.
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7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
Статутом Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број
43/08) утврђено је да градске управе, па самим тим и Градска управа за заштиту животне
средине, овлашћење у погледу вршења послова из своје надлежности остварује у складу са
одлукама и другим општим актима Скупштине Града, Градског већа и Градоначелника,
применом закона и других прописа.
Градска управа за заштиту животне средине припрема нацрте и предлоге одлука и
других аката из своје надлежности и доставља их надлежним органима на усвајање.
Одлуком о Градским управа Града Новог Сада (("Службени лист Града Новог Сада",
бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16 прописано је да се у Градској управи за
заштиту животне средине обављају се послови који се односе на:
- припрему, доношење и реализацију програма и планова заштите животне средине:
- припрему предлога за утврђивање висине посебне накнаде за заштиту и унапређење
животне средине;
- континуирану контролу и систематско праћење стања животне средине (мониторинг),
путем овлашћених стручних организација;
- информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине;
- заштиту природе и заштићена природна добра применом домаћих и међународних прописа
и стандарда;
- припрему и доношење аката о заштити одређених природних добара;
- спровођење поступка процене утицаја пројеката на животну средину, у складу са законом,
одлучивање о потреби процене утицаја, одређивање обима и садржаја студије о процени
утицаја и одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја;
- учешће у поступку стратешке процене утицаја на животну средину и давање сагласности
на извештај о стратешкој процени;
- издавање услова за обезбеђивање мера заштите животне средине, на захтев органа
надлежног за припрему и доношење просторног и урбанистичког плана;
- издавање привременог одобрења за рад и издавање дозволе за рад у погледу
испуњености услова заштите ваздуха од загађивања;
- издавање дозвола за обављање делатности промета и дозволе за коришћење нарочито
опасних хемикалија;
- давање сагласности на планове управљања заштићеним подручјем, годишње програме
управљања и правилнике о унутрашњем реду и чуварској служби;
- издавање дозвола, одобрења и других аката у складу са Законом о управљању отпадом,
вођење евиденције и достављање података министарству;
- давање мишљења министарству или надлежном органу аутономне покрајине у поступку
када ови органи издају дозволу у складу са Законом о управљању отпадом;
- вођење локалног регистра извора загађивања;
- припрему локалног акционог плана заштите од буке у животној средини, обезбеђивање
услова и старање о његовом спровођењу,
- предлагање, организовање и спровођење превентивних и санационих мера заштите
животне средине, у складу са законом, другим прописима и актима Скупштине Града,
Градоначелника и Градског већа и
- образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине.
Градска управа координира, подстиче, помаже и учествује у реализацији програма,
пројеката и акција које реализују научне и стручне установе, јавна комунална и друга јавна
предузећа, организације, институције и друга правна и физичка лица у Граду, а у циљу
јачања свести о потреби заштите животне средине.
У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу
са прописима о буџетском систему.
Градска управа доноси финансијски план и план јавних набавки Градске управе и доноси
одлуке о покретању поступака јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у
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буџету, односно у финансијском плану у складу са актима Скупштине Града и Градског већа.
Градска управа је одговорна за реализацију јавних набавки у оквиру своје надлежности.
Градска управа може за спровођење поступка јавних набавки да овласти јавно предузеће
или другог наручиоца, уз претходну сагласност Градоначелника, односно Градског већа, или
када је то предвиђено актом Скупштине Града, Градског већа и Градоначелника.
У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и
одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.
Грaдскa упрaвa у упрaвнoм пoступку, у првoм стeпeну oдлучуje o:
1. зaхтeву зa oдлучивaњe o пoтрeби прoцeнe утицaja нa живoтну срeдину,
2. зaхтeву зa oдрeђивaњe oбимa и сaдржaja студиje o прoцeни утицaja нa живoтну
срeдину,
3. зaхтeву зa дaвaњe сaглaснoсти нa студиjу o прoцeни утицaja нa живoтну срeдину.
4. зaхтeву зa oдлучивaњe o пoтрeби прoцeнe утицaja зaтeчeнoг стaњa
5. зaхтeву зa oдрeђивaњe oбимa и сaдржaja студиje o прoцeни утицaja зaтeчeнoг стaњa
6. зaхтeву зa oдлучивaњe o дaвaњу сaглaснoсти нa студиjу o прoцeни утицaja зaтeчeнoг
стaњa
7. зaхтeву зa oдрeђивaњe oбимa и сaдржaja зa aжурирaњe студиje o прoцeни утицaja
8. зaхтeву зa aжурирaњe студиje o прoцeни утицaja нa живoтну срeдину.
9. захтев за издавање дoзвoле зa упрaвљaњe oтпaдoм - издaвaњe дoзвoлe зa
сaкупљaњe и/или трaнспoрт инeртнoг и нeoпaснoг oтпaдa нa тeритoриjи Грaдa Нoвoг
Сaдa.
10. захтев за издавање дoзвoле зa рaд у пoглeду испуњeнoсти услoвa o зaштити вaздухa
11. захтев за издавање дoзвoлa зa oбaвљaњe дeлaтнoсти прoмeтa и дoзвoлe зa
кoришћeњe нaрoчитo oпaсних хeмикaлиja
12. захтеву за локацијско одобрење за мобилно постројење за третман опасног отпада
13. захтеву за издавање интегрисане дозволе за рад постројења IPPC
Редовна правна средства у управном поступку су приговори и жалба.
Странка или друго заинтересовано лице може, у складу са чланом 147. Закона о
општем управном поступку ("Службени лист РС број 18/16) да изјави приговор против
управног поступања које не производи непосредно правно дејство - управних радњи и
пружања јавних услуга, као и код управног уговора, као појединачног двостраног правног
акта надлежне управе, али не против самог уговора, већ у случају његовог неизвршења. О
приговору се одлучује решењем које представља управни акт, који се даље може нападати
редовним и ванредним правним средствима, као и у управном спору. Приговор се изјављује
руководиоцу органа на чије се поступање односи, у року од шест месеци од пропуштања
органа да испуни обавезу из управног уговора, 15 дана од предузимања управне радње или
од пропуштања да се управна радња предузме и у року од 15 дана од када се јавна услуга
не пружа, тако да обезбеди уредно и квалитетно, под једнаким условима, остваривање
права и задовољавање потреба корисника. Руководилац органа одлучује о приговору у
року од од 30 дана од пријема приговора.
Жалба се изјављује против правног поступања управе-управног акта и гарантног
акта.
Странка незадовољна донетим првостепеним решењем које доноси Градска
управа, за заштиту животне средине, којим се решава о њеним правима и обавезама, има
право да, на основу члана 151. Закона о општем управном поступку ("Службени лист РС број
18/16), поднесе жалбу. Жалба се подноси у року од 15 дана од обавештештавања странке о
решењу, ако законом није друкчије прописано. Странка има право на жалбу и у случају када
градска управа не изда решење, у законом прописаном року, (жалба против ћутања управе),
када жалба може да се поднесе после истека тог рока, а најкасније у року од годину дана од
истека тог рока. Жалба се подноси другостепеном органу Покрајинском Секретеријату за
урбанизам и заштиту животне средине.
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Надлежна градска управа, као првостепени орган, испитује да ли је поднета жалба
благовремена, дозвољена, поднета од стране овлашћеног лица и да ли је уређена у року
који је орган одредио (члан 59. став 2. наведеног закона ). Неблаговремену, недозвољену
жалбу, жалбу поднету од стране неовлашћеног лица или жалбу која није уређена у року који
је орган одредио, градска управа одбациће решењем.
Ако градска управа утврди да је жалба благовремена, допуштена, поднета од
стране овлашћеног лица и уређена у року који је орган одредио, односно основана може да
замени ожалбено решење како би удовољио жалбеном захтеву. Новим решењем
истовремено се поништава побијано решење, ако посебним законом није друкчије
прописано. Против новог решења може се поднети жалба другостепеном органу
Покрајинском Секретеријату за урбанизам.и заштиту животне средине.
Ако Градска управа не одбаци жалбу, не поништи побијано решење из разлога
предвиђених у члану 183. став (1) тач. 1)-6.) Закона о општем управном поступку нити
удовољи жалбеном захтеву, односно утврди да жалба није основана прослеђује жалбу, са
списима предмета, другостепеном органу у року од 15 дана од пријема жалбе, односно у
року од 30 дана од пријема жалбе ако је жалба послата на одговор противној странци.
Странка има право на жалбу и у случају када градска управа не донесе решење, у
року утврђеном Законом о општем управном поступку.
Другостепени орган код поступка издавања дозволе зa oбaвљaњe дeлaтнoсти
прoмeтa и дoзвoлe зa кoришћeњe нaрoчитo oпaсних хeмикaлиja је Министарство за заштиту
животне средине.
8. ПРОПИСИ
Надлежности, овлашћења и обавезе Градске управе за заштиту животне средине
утврђени су Законом о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14 и
101/16 и 47/18), Статутом Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", број 43/08) и Одлуком о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града
Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16).
Градска управа за заштиту животне средине у свом раду примењује веома велики
број закона и подзаконских аката од којих наводимо:
Заштита животне средине
- Закон о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', бр. 135/04, 36/09, 36/09др.закон,72/09- др.закон и 43/11- одлука УС и 14/16)
- Уредба о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину (''Службени
гласник РС'', број 109/09)
- Уредба о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне
средине и највишег износа накнаде (''Службени гласник РС'', број 111/09)
- Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине (''Службени гласник
РС'', број 37/11)
Заштита природе
- Закон о заштити природе (''Службени гласник РС'', бр. 36/09 , 88/10 и 91/10- испр. и 14/16)
- Уредба о еколошкој мрежи (''Службени гласник РС'', број 102/10)
- Правилник о садржају и начину вођења регистра заштићених природних добара
(''Службени гласник РС'', број 81/10)
- Правилник о условима које мора да испуњава управљач заштићеног подручја
(''Службени гласник РС'', број 85/09)
- Уредба о ближим критеријумима, начину обрачуна и поступку наплате нанаде за
коришћење заштићеног подручја (''Службени гласник РС'', број 43/10)
- Правлник о изгледу знака заштите природе, поступку и условима за његово коришћење
(''Службени гласник РС'', број 84/09)
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- Правилник о условима и начину утврђивања заштићеног подручја, листи заштићених
подручја, условима и начину праћења ради могућег откривања појаве оних штетних
организама за које то подручје проглађено заштићеним, као и о брисању заштићеног
подручја са листе заштићенох подручја (''Службени гласник РС'', број 100/11)
- Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста
биљака, животиња и гљива (''Службени гласник РС'', број 5/10)

Процена утицаја на животну средину
- Закон о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09),
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину(''Службени гласник РС'', бр. 135/04
и 88/10),
- Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину(''Службени
гласник РС'', број 114/08),
- Правилник о садржини захтева за одлучивање о потреби израде студије утицаја и садржају
захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину
(''Службени гласник РС'', број 69/05),
- Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину(''Службени гласник
РС'', број 69/05)
- Правилник о садржини ,изгледу и начину вођења јавне књиге о спроведеним поступцима и
донетим одлукама о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број
69/05),
- Правилник о раду техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну
средину (''Службени гласник РС'', број 69/05),
- Правилник о јавном увиду , презентацији и јавној расправи студије о процени утицаја на
животну средину (''Службени гласник РС'', број 69/05).
Интегрисано спречавање и контрола загађења
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине(''Службени
гласник РС'', број 135/04 и 25/2015),
- Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана
дозвола(''Службени гласник РС'', број 84/05),
- Правилник о садржини и начину вођења регистра издатих интегрисаних дозвола
(''Службени гласник РС'', број 69/05),
- Правилник о садржини , изгледу и начину попуњавања захтева за издавање интегрисане
дозволе (''Службени гласник РС'', број 30/06),
- Правилник о садржини и изгледу интегрисане дозволе (''Службени гласник РС'', број 30/06).
Хемикалије
- Закон о хемикалијама(''Службени гласник РС'', бр. 36/09, 88/10, 92/11, 92/12 и 25/15),
- Правилник о дозволама за обављање делатности промета, односно дозволама за
коришћење нарочито опасних хемикалија (''Службени гласник РС'', број 94/10).
Управљање отпадом
- Закон о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', бр. 36/09, 88/10 и 14/16),
- Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање
отпада ("Службени гласник РС", брoj 72/09),
- Правилник о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада
("Службени гласник РС", брoj 96/09),
- Правилник о садржини, начину вођења и изгледу регистра издатих дозвола за управљање
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отпадом ("Службени гласник РС", брoj. 95/10),
- Правилник о садржини потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за
складиштење инертног и неопасног отпада ("Службени гласник РС", брoj 73/2010),
- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (''Службени гласник РС''
број 56/10),
- Правилник о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање
("Службени гласник РС", брoj 114/13).
Заштита ваздуха
- Закон о заштити ваздуха(''Службени гласник РС'', бр. 36/09 и 10/13),
- Уредба о методологији прикупљања података за национални инвентар емисије гасова са
ефектом стаклене баште(''Службени гласник РС'', број 81/10),
- Правилник о садржају краткорочних акционих планова(''Службени гласник РС'', број 65/10),
- Правилник о начину размене информација о мерним местима у државној и локалној мрежи,
техникама мерења , као и начину размене података добијених праћењем квалитета
ваздуха у државној и локалним мрежама(''Службени гласник РС'', број 84/10),
- Правилник о условима за издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха и дозволе за
мерење емисије из стационарних извора загађивања(''Службени гласник РС'', број 1/12).

Заштита од буке
- Закон о заштити од буке у животној средини (''Службени гласник РС'', бр. 36/09 и 88/10),
- Уредба о индикаторима буке , просечним вредностима ,.методама за оцењивање
индикатора буке ,узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (''Службени
гласник РС'', број 75/10),
- Правилник о методологији за одређивање акустичких зона (''Службени гласник РС'', број
72/10),
- Правилник о методологији за израду акционих планова (''Службени гласник РС'', број 72/10)
- Правилник о садржини и методама израде стратешких карата буке и начин њиховог
приказивања јавности (''Службени гласник РС'', број 80/10).

Заштита вода
- Закон о водама (''Службени гласник РС'', бр. 30/10 и 93/12 и 101/16),
- Правилник о утврђивању водних тела површинских и подземних вода (''Службени гласник
РС'', број 96/10),
- Правилник о референтним условима за површинске воде (''Службени гласник РС'', број
67/11),
- Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним
водама и седименту и роковима за њихово достизање (''Службени гласник РС'', број 50/12),
- Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима
хемијског и квантитативног статуса подземних вода (''Службени гласник РС'', број 74/11).

Нејонизујуће зрачење
- Закон о заштити од нејонизујућег зрачења ("Сл. глaсник РС", бр. 36/2009)
- Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима ("Сл. глaсник РС", бр.
104/2009)
- Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора,
начину и периоду њиховог испитивања ("Сл. глaсник РС", бр. 104/2009).
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Остали прописи
Прописи које Градска управа за заштиту животне средине, у оквиру својих надлежности и
овлашћења, примењује у свом раду су:
ЗАКОНИ
- Закон о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 –др закон и 101/16др. закон и 47/18),
- Закон о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12 и 14/15 и 68/15)
- Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(''Службени гласник РС'', бр. 21/16,113/17 и 113/17- др. закон),
- Закон о раду (''Службени гласник РС'', бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17- УС),
- Закон општем управном поступку (''Службени гласник РС'', број 18/16 ),
- Закон о безбедности и здрављу на раду (''Службени гласник РС'', бр. 101/05, 91/15 и
113/17-др. закон),
- Закон о спречавању злостављања на раду (''Службени гласник РС'', број 36/10),
- Закон о заштити података о личности (''Службени гласник РС'', бр. 67/08, 104/09- др. закон,
68/12-УС и 107/12)
-Закон о заштити узбуњивача (''Службени гласник РС'', број 128/14),
- Закон о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09 , 73/10 , 101/10 , 101/11 ,
93/12, 63/13, 108/13, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17),
- Закон о буџету Републике Србије за 2018. годину (''Службени гласник РС'', број 113/17)
- Закон о платама у државним органима и јавним службама (''Службени гласник РС'', бр.
34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16- др. закон),
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (''Службени
гласник РС'', бр. 68/15 и 81/16 – одлука УС),
- Закон о систему плата запослених у јавном сектору (''Службени гласник РС'', бр. 18/16,
108/16 и 113/17),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплата плата, однсо зарада и
других осталих промања код корисника јавних средстава (''Службени гласник РС'', број
116/14),
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник РС'', бр.
120/04 , 54/07 , 104/09 и 36/10),
- Закон о заштити података о личности (''Службени гласник РС'', бр. 97/08, 104/09, 68/12, одлука УС и 107/12),
- Закон о државним и другим празницима у Републици Србији (''Службени гласник РС'', бр.
43/01, 101/07 и 92/11),
- Закон о планирању и изградњи(''Службени гласник РС'', бр. 72/09 , 81/09- испр. , 64/10одлука УС ,.24/11 ,121/12 , 42/13- одлука УС , 50/13- одлука УС и 98/13- одлука УС, 132/14 и
145/14),
- Закон о министарствима (''Службени гласник РС'', бр. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15-др закон и
62/17),
- Закон о републичким административним таксама

http://www.environovisad.org.rs/new_site/upload/1536571026-informator-septembar.pdf
43/03, 51/03-испр., 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11- усклађени динарски износ 55/12,
93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16- усклађени динарски износ, 61/17усклађени динарски износ, 113/17, 3/18 исправка и 50/18- усклађени динарски износ),
Закон о државној управи (''Службени гласник РС'', бр.79/05 , 101/07, 95/10, 99/1447/18 и
30/18-др.закон).
-Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
(''Службени гласник РС'', бр. 36/09 и 32/13)
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УРЕДБЕ
- Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и
запослених у државним органима (''Службени гласник РС'', бр. 44/08- пречишћен текст,
2/12, 113/17 и др. пропис и 23/18),
- Уредба о интерном конкурсу (''Службени гласник РС'', број 17/16),
- Правилник о утврђивању листе програма општег стручног усавршавања запослених у
јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 95/17),
- Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе (''Службени гласник РС'', бр.
80/92, 45/16 и 98/16),
-Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе (''Службени гласник РС'', бр.
10/93, 14/93- исп., 67/16 и 3/17)
- Уредба о категоријама регистраторског материјала са роковима чувања (''Службени
гласник РС'', број 44/93)
- Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе (''Службени
гласник РС'', бр. 40/10 и 42/17),
- Упутство о електронском канцеларијском пословању (''Службени гласник РС'', број 101/10
и 102/10).

ПРОПИСИ ОРГАНА ГРАДА
- Одлука о буџету Града Новог Сада за 2018. годину (''Службени лист Града Новог Сада'',
број 66/17, 28/18 и 30 /18-исправка),
- Кадровски план градских управа, посебних организација и служби Града Новог Сада за
2018. годину (''Службени лист Града Новог Сада'', број 66/17)
- Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата за изабрана, именована и
постављена лица и за запослене (''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 16/06,
29/09, 10/12 и 53/16),
- Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог
Сада за 2017. годину годину (''Службени лист Града Новог Сада'', број 47/17),
- Пословник о раду Градског већа Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'',
број 42/11)
- Пословник Скупштине Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', број
64/16).
-Упутство о ближем уређењу начела за унутрашњу организацију и систематизацију радних
места (''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 6/17 и 13/17),
- Одлука о одређивању акустичких зона на територији Града Новог Сада (''Службени лист
Града Новог Сада'', бр. 54/15 и 32/17),
- Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији Града
Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', број 13/14) и
- Одлука 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).

9. УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
Градска управа за заштиту животне средине је дужна да сваком грађанину обезбеди
једнак положај и ефикасно остваривање његових права, обавеза и интереса.

Информатор о раду Градске управе за заштиту животне средине
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Запослени у градској управи дужни су да грађанима омогуће несметано остваривање
њихових права и обавеза, дају им потребне податке, обавештења и упутства, и пружају
одговарајућу помоћ из делокруга рада Управе.
Градска управа за заштиту животне средине је дужна да разматра представке,
петиције и предлоге грађана које се односе на рад Управе, као и да у поступању предузима
одговарајуће мере из своје надлежности и о томе обавештава грађане.

10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
Заинтересовани грађани могу путем:
1. Писарницe Градске управе за опште послове, Трг слободе 1, Нови Сад
2. Градскe управe за заштиту животне средине, Руменачка 110а, соба бр. 2
3. e – mail zivotnasredina@uprava.novisad.rs
поднети захтев за пружање информација насталих у вези са радом ове Управе.
Информације се пружају у писаној, усменој форми и електронској форми у зависности
од тражења подносиоца захтева.
Орган власти је дужан да у року од 30 дана од дана пријема захтева одговори
тражиоцу информације писаним путем, уколико тражиоц информације захтава усмени
одговор на свој захтев, службено лице ће му исту информацију пружити у службеним
просторијама ове Управе у року од 5 радних дана.
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11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

У периоду 01.01.2018 – 30.11.2018. године формирано је 519 предметa, од тога 118 предмета у управном поступку и 401 неуправна
предмета.

НОВЕМБАР 2018. ГОДИНА

поднети захтеви

Спровођење поступка процена утицаја пројеката на животну
средину(одлучивање о потреби процене утицаја пројеката на
животну средину, одређивање обима и садржаја студије о
процени утицаја пројеката на животну средину, одлучивање о
давању сагласности на студију о процени утицаја на животну
средину
Издавање дозволе за управљање отпадом (дозвола за сакупљање
отпада;дозвола за транспорт отпада; дозвола за складиштење
отпада; дозвола за третман отпада; дозвола за одлагање
отпада. инегрална дозвола за обављање више делатности
једног оператера, потврда о изузимању од обавезе прибављања
дозволе)

I фаза

II фаза

2

III фаза

донета решења

I фаза
2

II фаза
1

2

2

4

5

поднетих
жалби

III фаза

1

Издавање привременог одобрења за рад и издавање дозволе за
рад у погледу испуњености услова заштите ваздуха од
загађивања
Издавање дозвола за обављање делатности промета и дозволе
за коришћење нарочито опасних хемикалија
Локацијско одобрење за мобилно постројење за третман
опасног отпада
Интегрисана дозвола за рад постројење IPPC

УКУПНО:
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У периоду 01.01.2019 – 28.02.2019. године формирано је 80 предметa, од тога 10 предмета у управном поступку и 48 неуправна
предмета.

ФЕБРУАР 2019. ГОДИНА

поднети захтеви

Спровођење поступка процена утицаја пројеката на животну
средину(одлучивање о потреби процене утицаја пројеката на
животну средину, одређивање обима и садржаја студије о
процени утицаја пројеката на животну средину, одлучивање о
давању сагласности на студију о процени утицаја на животну
средину
Издавање дозволе за управљање отпадом (дозвола за
сакупљање отпада;дозвола за транспорт отпада; дозвола за
складиштење отпада; дозвола за третман отпада; дозвола за
одлагање отпада. инегрална дозвола за обављање више
делатности једног оператера, потврда о изузимању од обавезе
прибављања дозволе)

I фаза

II фаза

6

/

III фаза
/

донета решења

I фаза
3

поднетих
жалби

II фаза
/

1

/

1

3

8

7

III фаза
1

/

/

Издавање привременог одобрења за рад и издавање дозволе за
рад у погледу испуњености услова заштите ваздуха од
загађивања
Издавање дозвола за обављање делатности промета и дозволе
за коришћење нарочито опасних хемикалија
Локацијско одобрење за мобилно постројење за третман
опасног отпада
Интегрисана дозвола за рад постројење IPPC

УКУПНО:
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12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА

Програм

2

3

4

5

6

поз.фин.
плана

Извор
финансир.

Функција

1

Поз.
Буџет
а

Синтетика

Глава

Прог.Актив/Пројек
ат

Екон. Клас.

Раздео

2018. ГОДИНА

ОПИС

7

8

9

10

11

Средства из
буџета

Утрошено јандецембар
2018.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

12
309.276.389.0
0

13
285.175.539.3
1

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

35.776.389.00

30.163.649.04

Опште услуге

33.776.389.00

29.665.231.56

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

33.776.389.00

29.665.231.56

ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина

33.776.389.00

29.665.231.56

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

23.334.824.00

21.253.163.22

Плате, додаци и накнаде запослених

23.334.824.00

21.253.163.22

Социјални доприноси на терет послодавца

4.176.934.00

3.810.778.54

01

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање

2.800.178.93

2.554.222.27

01

Допринос за здравствено осигурање

1.201.743.46

1.096.886.67

01

Допринос за незапосленост

175.011.61

159.669.60

Накнаде у натури

558.000.00

484.488.42

Накнаде у натури

558.000.00

484.488.42

1.430.830.00

1.065.795.62

33.830.00

0.00

07
07.0
1
13
0
060
2
0602-0001
190

41
1
190.01

191

191.03

412
1
412
2
412
3

192.01

413
1

191.02

193

41
3
01

41
4

Социјална давања запосленима

193.02

414
1
414
3

193.03

414
4

193.01

194

01

41
2
191.01

192

411
1

41
5
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Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова

01

Отпремнине и помоћи

675.000.00

364.503.46

01

Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и
друге помоћи незапосленом

722.000.00

701.292.16

Накнаде трошкова за запослене

187.000.00

183.416.79
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195

196

197

194.01

415
1

195.01

416
1

196.01

421
1

199

199_
1

200

201

202

Награде запосленима и остали посебни расходи

70.000.00

67.379.67

Награде запосленима и остали посебни расходи

70.000.00

67.379.67

Стални трошкови

30.000.00

3.365.44

Трошкови платног промета и банкарских услуга

30.000.00

3.365.44

Трошкови путовања

200.000.00

73.453.74

01

Трошкови службених путовања у земљи

100.000.00

3.500.00

01

Трошкови службених путовања у иностранство

100.000.00

69.953.74

Услуге по уговору

80.000.00

16.940.00

Услуге образовања и усавршавања запослених

80.000.00

16.940.00

Пратећи трошкови задуживања

20.000.00

0.00

Негативне курсне разлике

20.000.00

0.00

250.000.00

170.421.00

250.000.00

170.421.00

Остале дотације и трансфери

3.097.801.00

2.476.029.12

Остале текуће дотације и трансфери

3.097.801.00

2.476.029.12

Новчане казне и пенали по решењу судова

1.000.00

0.00

Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних
органа

1.000.00

0.00

340.000.00

60.000.00

340.000.00

60.000.00

Заштита животне средине некласификована на другом месту

2.000.000.00

498.417.48

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2.000.000.00

498.417.48

ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина

2.000.000.00

498.417.48

Награде запосленима и остали посебни расходи

2.000.000.00

498.417.48

01

01

197.02

198.01

423
3

199.01

444
1

42
3
01

44
4
01

46
3

Трансфери осталим нивоима власти
199_1.0
1

463
1

200.01

465
1

201.01

483
1

202.01

485
1

01

46
5
01

48
3
01

48
5

56
0
060
2
0602-0001
203

183.416.79

42
2
422
1
422
2

Накнаде трошкова за запослене

187.000.00

42
1

197.01

198

01

41
6

41
6
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203.01

416
1

01
-1

07.0
2

Награде запосленима и остали посебни расходи

2.000.000.00
273.500.000.0
0
273.500.000.0
0
273.500.000.0
0
228.500.000.0
0

498.417.48
255.011.890.2
7
255.011.890.2
7
255.011.890.2
7
226.753.094.5
1

Стални трошкови

1.000.000.00

998.640.00

Закуп имовине и опреме

1.000.000.00

998.640.00

Услуге по уговору

5.710.000.00

4.227.506.40

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
56
0

Заштита животне средине некласификована на другом месту
040
1

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПА: Управљање заштитом животне средине

0401-0001
204

42
1
204.01

205

205.02

423
2
423
2
423
4

206.01

424
6

207.01

463
1

208.01

465
1

209.01

481
9

205.01

207

208

209

01

42
3
205.01

206

421
6

01

Компјутерске услуге

500.000.00

492.000.00

13

Компјутерске услуге

1.500.000.00

1.500.000.00

01

Услуге информисања

3.710.000.00
161.790.000.0
0
161.790.000.0
0

2.235.506.40
161.536.933.1
1
161.536.933.1
1

15.000.000.00

15.000.000.00

15.000.000.00

15.000.000.00

15.000.000.00

15.000.000.00

15.000.000.00

15.000.000.00

30.000.000.00

29.990.015.00

42
4

Специјализоване услуге
01

46
3

Трансфери осталим нивоима власти
01

46
5

211

Текући трансфери осталим нивоима власти
Остале дотације и трансфери

01

48
1

Остале текуће дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама

01

0401-0002
210

Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге

42
4
210.01

424
6

211.01

483
1

01

48
3
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Дотације осталим непрофитним институцијама

30.000.000.00

29.990.015.00

ПА: Праћење квалитета елемената животне средине

20.000.000.00

3.771.336.00

Специјализоване услуге

18.800.000.00

3.771.336.00

Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге

18.800.000.00

3.771.336.00

Новчане казне и пенали по решењу судова

1.200.000.00

0.00

Новчане казне и пенали по решењу судова

1.200.000.00

0.00
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0401-0003
212

42
4
212.01

424
6

01

ПА: Заштита природе

25.000.000.00

24.487.459.76

Специјализоване услуге

25.000.000.00

24.487.459.76

Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге

25.000.000.00

24.487.459.76

13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Градска управа за заштиту животне средине доноси план јавних набавки и спроводи поступке јавних набавки. Увид у план јавних
набавки, као и у податке о спроведеним поступцима јавних набавки може се извршити на интернет презентацији Градске управе за
заштиту животне средине www.environovisad.org.rs и на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs
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План јавних набавки за 2018. годину

Обухвата:
План јавних набавки за 2018. годину

Градска управа за заштиту животне средине
Рб

Предмет набавке

Укупно
Услуге
1.2.1

1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

1.2.6

Процењена
вредност без
ПДВ-а

Врста поступка

Датум усвајања:
06.03.2018.
Оквирни датум

покретања
поступка

закључења
уговора

извршења
уговора

3/2018

4/2018

3/2019

4/2018

5/2018

12/2018

9/2018

10/2018

10/2019

5/2018

6/2018

6/2019

5/2018

5/2018

12/2018

5/2018

5/2018

5/2019

8.750.000
Реконструкција и одржавање
Интернет презентације Градске
управе за заштиту животне
средине
Штампање едукативног
материјала
Праћење квалитета ваздуха на
територији Града Новог Сада
Праћење нивоа буке на
територији Града Новог Сада
Утврђивање параметара
еколошког и хемијског статуса
површинских вода на територији
Града Новог Сада у 2018. години
Праћење стања и прогноза
алергеног аерополена на
територији Града Новог Сада

8.750.000
1.666.667

2.916.667
1.783.000
700.333
900.000

783.333

Место и датум:
Нови Сад, 06.03.2018.

Датум штампе: 06.03.2018.

поступак јавне набавке мале
вредности

поступак јавне набавке мале
вредности
поступак јавне набавке мале
вредности
поступак јавне набавке мале
вредности
поступак јавне набавке мале
вредности

поступак јавне набавке мале
вредности

М.П.

Апликација управе за јане набавке

Информатор о раду Градске управе за заштиту животне средине
март 2019. године

Овлашћено лице:
Татјана Кашић

Страна 1 од 1

www.environovisad. rs
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НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Градска управа за заштиту животне средине
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Руменачка 110
21000 Нови Сад
Нови Сад – град

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПОРЕСКИ БРОЈ:

8411
08839859
103767920

ОБРАЗАЦ А ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
(осим у поступку јавне набавке мале вредности)
Година: 2018 ; Квартал: 1

Ред.бр.

Подаци о поступку и предмету јавне набавке

Подаци о вредности јавне
набавке у хиљадама
динара

Подаци о изабраном
добављачу

Подаци о понуди

1

Место и датум:

Овлашћено лице:

Нови Сад, 10.04.2018.
___________________________

Татјана Кашић
______________________________
М. П.

Информатор о раду Градске управе за заштиту животне средине
март 2019. године

www.environovisad. rs
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НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Градска управа за заштиту животне средине
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Руменачка 110
21000 Нови Сад
Нови Сад – град

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПОРЕСКИ БРОЈ:

8411
08839859
103767920

ОБРАЗАЦ А1 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Година: 2018; Квартал: 1

Редни
број

Датум
уговора

Интерни број
уговора

Интерни
број набавке

Уговорена
вредност без
ПДВ-а (у
хиљадама
динара)

Назив добављача

Датум
измене

Уговорена
вредност без
ПДВ-а након
измене(у
хиљадама
динара)

Разлог
измене

1

Место и датум:

Овлашћено лице:

Нови Сад, 10.04.2018.
___________________________

Татјана Кашић
______________________________
М. П.

Информатор о раду Градске управе за заштиту животне средине
март 2019. године

www.environovisad. rs
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НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Градска управа за заштиту животне
средине
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Руменачка 110
21000 Нови Сад
Нови Сад – град

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:

8411

МАТИЧНИ БРОЈ:
ПОРЕСКИ БРОЈ:

08839859
103767920

ОБРАЗАЦ А2 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗВРШЕЊУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Година: 2018; Квартал: 1

Редн
и
број

Датум
уговора

Интерни број
уговора

Интерни
број
набавке

Уговорена
вредност без
ПДВ-а (у
хиљадама
динара)

Назив добављача

Датум
извршења/
неизвршења

Вредност извршења
без ПДВ-а (у
хиљадама динара)

Разлог неизвршења
уговра

1

Место и датум:

Овлашћено лице:

Нови Сад, 10.04.2018.
___________________________

Татјана Кашић
______________________________
М. П.

Информатор о раду Градске управе за заштиту животне средине
март 2019. године

www.environovisad. rs
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НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Градска управа за заштиту животне средине
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Руменачка 110
21000 Нови Сад
Нови Сад – град

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПОРЕСКИ БРОЈ:

8411
08839859
103767920

ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Година: 2018; Квартал: 1

Редни
број

Врста предмета
јавне набавке

Укупан број
закључених уговора

Укупна процењена
вредност
(у хиљадама динара)

Укупна вредност
закључених уговора без
ПДВ-а
(у хиљадама динара)

Укупна вредност закључених
уговора са ПДВ-ом
(у хиљадама динара)

I

II

III

IV

V

VI

УКУПНО

Место и датум:

Овлашћено лице:

Нови Сад, 10.04.2018.
___________________________

Татјана Кашић
______________________________
М. П.

Информатор о раду Градске управе за заштиту животне средине
март 2019. године
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НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Градска управа за заштиту животне средине
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Руменачка 110
21000 Нови Сад
Нови Сад – град

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПОРЕСКИ БРОЈ:

8411
08839859
103767920

ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Година: 2018; Квартал: 1
Табела 1
Број поступака
јавних набавки (без поступка
јавне набавке мале вредности
јавне набавке мале вредности)
0
0
0
0
0
0
0
0

Исход поступака јавних набавки
Успешно спроведени
Обустављени
Поништени у целини

УКУПНО
Табела 2
Ред.
бр.

I

Врста поступка

Врста
предмета

II

III

Предмет набавке

Опис предмета
јавне набавке

Процењена
вредност (у
хиљадама
динара)

Разлог
обуставе/
поништења
поступка

Опис разлога

IV

V

VI

VII

VIII

УКУПНО
Место и датум:

Овлашћено лице:

Нови Сад, 10.04.2018.
___________________________

Татјана Кашић
______________________________
М. П.

Информатор о раду Градске управе за заштиту животне средине
март 2019. године

www.environovisad. rs
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НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Градска управа за заштиту животне средине
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Руменачка 110
21000 Нови Сад
Нови Сад – град

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПОРЕСКИ БРОЈ:

8411
08839859
103767920

ОБРАЗАЦ Г ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Година: 2018; Квартал: 1
Редни
број

Основ за изузеће

Укупан број
закључених уговора

II

III

IV

V

VI

7,1,1) – набавке од лица или
организација које се у смислу овог
закона сматрају наручиоцем и које су
носиоци искључивог права на
обављање делатности која је
предмет јавне набавке
39.2 – набавке чија вредност није
већа од доњег лимита за јавне
набавке мале вредности
УКУПНО

2

12946

12940

14293

1

13

13

15

3

12959

12953

14308

I

Процењена вредност
закључених уговора
(у хиљадама динара)

Укупна вредност
закључених уговора
без ПДВ-а (у
хиљадама динара)

Укупна вредност
закључених уговора
са ПДВ-ом (у
хиљадама динара)

Место и датум:

Овлашћено лице:

Нови Сад, 10.04.2018.
___________________________

Татјана Кашић
______________________________
М. П.

Информатор о раду Градске управе за заштиту животне средине
март 2019. године

www.environovisad. rs
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НЕПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ – закључени уговори
Година: 2018 ; Квартал: 1

Информатор о раду Градске управе за заштиту животне средине
март 2019. године

www.environovisad. rs
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НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Градска управа за заштиту животне средине
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Руменачка 110
21000 Нови Сад
Нови Сад – град

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПОРЕСКИ БРОЈ:

8411
08839859
103767920

ОБРАЗАЦ А ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
(осим у поступку јавне набавке мале вредности)
Година: 2018 ; Квартал: 2

Ред.бр.

Подаци о поступку и предмету јавне набавке

Подаци о вредности јавне
набавке у хиљадама
динара

Подаци о изабраном
добављачу

Подаци о понуди

1

Место и датум:

Овлашћено лице:

Нови Сад, 06.07.2018.
___________________________

Татјана Кашић
______________________________
М. П.

Информатор о раду Градске управе за заштиту животне средине
март 2019. године

www.environovisad. rs
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НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Градска управа за заштиту животне средине
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Руменачка 110
21000 Нови Сад
Нови Сад – град

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПОРЕСКИ БРОЈ:

8411
08839859
103767920

ОБРАЗАЦ А1 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Година: 2018; Квартал: 2

Редни
број

Датум
уговора

Интерни број
уговора

Интерни
број набавке

Уговорена
вредност без
ПДВ-а (у
хиљадама
динара)

Назив добављача

Датум
измене

Уговорена
вредност без
ПДВ-а након
измене(у
хиљадама
динара)

Разлог
измене

1

Место и датум:

Овлашћено лице:

Нови Сад, 06.07.2018.
___________________________

Татјана Кашић
______________________________
М. П.

Информатор о раду Градске управе за заштиту животне средине
март 2019. године
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НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Градска управа за заштиту животне средине
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Руменачка 110
21000 Нови Сад
Нови Сад – град

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПОРЕСКИ БРОЈ:

8411
08839859
103767920

ОБРАЗАЦ А2 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗВРШЕЊУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Година: 2018; Квартал: 2

Редн
и
број

Датум
уговора

Интерни број
уговора

Интерни
број
набавке

Уговорена
вредност без
ПДВ-а (у
хиљадама
динара)

Назив добављача

Датум
извршења/
неизвршења

Вредност извршења
без ПДВ-а (у
хиљадама динара)

Разлог неизвршења
уговра

1

Место и датум:

Овлашћено лице:

Нови Сад, 06.07.2018.
___________________________

Татјана Кашић
______________________________
М. П.

Информатор о раду Градске управе за заштиту животне средине
март 2019. године

www.environovisad. rs
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НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Градска управа за заштиту животне средине
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Руменачка 110
21000 Нови Сад
Нови Сад – град

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПОРЕСКИ БРОЈ:

8411
08839859
103767920

ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Година: 2018; Квартал: 2

Редни
број

I
1
2
3

Врста предмета
јавне набавке

Укупан број
закључених уговора

Укупна процењена
вредност
(у хиљадама динара)

Укупна вредност
закључених уговора без
ПДВ-а
(у хиљадама динара)

Укупна вредност закључених
уговора са ПДВ-ом
(у хиљадама динара)

III
0
3
0
3

IV
0
3350
0
3350

V
0
3327
0
3327

VI
0
3816
0
3816

II
добра
услуге
радови
УКУПНО

Место и датум:

Овлашћено лице:

Нови Сад, 06.07.2018.
___________________________

Татјана Кашић
______________________________
М. П.

Информатор о раду Градске управе за заштиту животне средине
март 2019. године
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ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Година: 2018; Квартал: 2
Табела 1
Број поступака
јавних набавки (без поступка
јавне набавке мале вредности
јавне набавке мале вредности)
0
3
0
0
0
0
0
3

Исход поступака јавних набавки
Успешно спроведени
Обустављени
Поништени у целини

УКУПНО
Табела 2
Ред.
бр.

I

Врста поступка

Врста
предмета

II

III

Предмет набавке

Опис предмета
јавне набавке

Процењена
вредност (у
хиљадама
динара)

Разлог
обуставе/
поништења
поступка

Опис разлога

IV

V

VI

VII

VIII

УКУПНО
Место и датум:

Овлашћено лице:

Нови Сад, 06.07.2018.
___________________________

Татјана Кашић
______________________________
М. П.

Информатор о раду Градске управе за заштиту животне средине
март 2019. године
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НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Градска управа за заштиту животне средине
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Руменачка 110
21000 Нови Сад
Нови Сад – град

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПОРЕСКИ БРОЈ:

8411
08839859
103767920

ОБРАЗАЦ Г ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Година: 2018; Квартал: 2
Редни
број

Основ за изузеће

I

Укупан број
закључених уговора

Процењена вредност
закључених уговора
(у хиљадама динара)

Укупна вредност
закључених уговора
без ПДВ-а (у
хиљадама динара)

Укупна вредност
закључених уговора
са ПДВ-ом (у
хиљадама динара)

II

III

IV

V

VI

7,1,1) – набавке од лица или
организација које се у смислу овог
закона сматрају наручиоцем и које су
носиоци искључивог права на
обављање делатности која је
предмет јавне набавке
39.2 – набавке чија вредност није
већа од доњег лимита за јавне
набавке мале вредности
УКУПНО

15

49664

49531

55318

2

833

431

5018

17

50497

49962

55836

Место и датум:

Овлашћено лице:

Нови Сад, 06.07.2018.
___________________________

Татјана Кашић
______________________________
М. П.

Информатор о раду Градске управе за заштиту животне средине
март 2019. године
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НЕПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ – закључени уговори
Година: 2018 ; Квартал: 2

Информатор о раду Градске управе за заштиту животне средине
март 2019. године
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НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Градска управа за заштиту животне средине
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Руменачка 110
21000 Нови Сад
Нови Сад – град

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПОРЕСКИ БРОЈ:

8411
08839859
103767920

ОБРАЗАЦ А ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
(осим у поступку јавне набавке мале вредности)
Година: 2018 ; Квартал: 3

Ред.бр.

Подаци о поступку и предмету јавне набавке

Подаци о вредности јавне
набавке у хиљадама
динара

Подаци о изабраном
добављачу

Подаци о понуди

1

Место и датум:

Овлашћено лице:

Нови Сад, 05.10.2018.
___________________________

Татјана Кашић
______________________________
М. П.

Информатор о раду Градске управе за заштиту животне средине
март 2019. године

www.environovisad. rs
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НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Градска управа за заштиту животне средине
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Руменачка 110
21000 Нови Сад
Нови Сад – град

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПОРЕСКИ БРОЈ:

8411
08839859
103767920

ОБРАЗАЦ А1 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Година: 2018; Квартал: 3

Редни
број

Датум
уговора

Интерни број
уговора

Интерни
број набавке

Уговорена
вредност без
ПДВ-а (у
хиљадама
динара)

Назив добављача

Датум
измене

Уговорена
вредност без
ПДВ-а након
измене(у
хиљадама
динара)

Разлог
измене

1

Место и датум:

Овлашћено лице:

Нови Сад, 05.10.2018.
___________________________

Татјана Кашић
______________________________
М. П.

Информатор о раду Градске управе за заштиту животне средине
март 2019. године
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НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Градска управа за заштиту животне средине
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Руменачка 110
21000 Нови Сад
Нови Сад – град

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПОРЕСКИ БРОЈ:

8411
08839859
103767920

ОБРАЗАЦ А2 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗВРШЕЊУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Година: 2018; Квартал: 3

Редн
и
број

Датум
уговора

Интерни број
уговора

Интерни
број
набавке

Уговорена
вредност без
ПДВ-а (у
хиљадама
динара)

Назив добављача

Датум
извршења/
неизвршења

Вредност извршења
без ПДВ-а (у
хиљадама динара)

Разлог неизвршења
уговра

1

Место и датум:

Овлашћено лице:

Нови Сад, 05.10.2018.
___________________________

Татјана Кашић
______________________________
М. П.

Информатор о раду Градске управе за заштиту животне средине
март 2019. године
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НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Градска управа за заштиту животне средине
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Руменачка 110
21000 Нови Сад
Нови Сад – град

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПОРЕСКИ БРОЈ:

8411
08839859
103767920

ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Година: 2018; Квартал: 3

Редни
број

I
1
2
3

Врста предмета
јавне набавке

Укупан број
закључених уговора

Укупна процењена
вредност
(у хиљадама динара)

Укупна вредност
закључених уговора без
ПДВ-а
(у хиљадама динара)

Укупна вредност закључених
уговора са ПДВ-ом
(у хиљадама динара)

III
0
2
0
2

IV
0
3617
0
3617

V
0
2041
0
2041

VI
0
2449
0
2449

II
добра
услуге
радови
УКУПНО

Место и датум:

Овлашћено лице:

Нови Сад, 05.10.2018.
___________________________

Татјана Кашић
______________________________
М. П.

Информатор о раду Градске управе за заштиту животне средине
март 2019. године
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ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
Година: 2018; Квартал: 3
Табела 1
Број поступака
јавних набавки (без поступка
јавне набавке мале вредности
јавне набавке мале вредности)
0
3
0
0
0
0
0
3

Исход поступака јавних набавки
Успешно спроведени
Обустављени
Поништени у целини

УКУПНО
Табела 2
Ред.
бр.

I

Врста поступка

Врста
предмета

II

III

Предмет набавке

Опис предмета
јавне набавке

Процењена
вредност (у
хиљадама
динара)

Разлог
обуставе/
поништења
поступка

Опис разлога

IV

V

VI

VII

VIII

УКУПНО
Место и датум:

Овлашћено лице:

Нови Сад, 05.10.2018.
___________________________

Татјана Кашић
______________________________
М. П.

Информатор о раду Градске управе за заштиту животне средине
март 2019. године
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НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Градска управа за заштиту животне средине
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Руменачка 110
21000 Нови Сад
Нови Сад – град

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПОРЕСКИ БРОЈ:

8411
08839859
103767920

ОБРАЗАЦ Г ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Година: 2018; Квартал:3
Редни
број

Основ за изузеће

I

Укупан број
закључених уговора

Процењена вредност
закључених уговора
(у хиљадама динара)

Укупна вредност
закључених уговора
без ПДВ-а (у
хиљадама динара)

Укупна вредност
закључених уговора
са ПДВ-ом (у
хиљадама динара)

II

III

IV

V

VI

7,1,1) – набавке од лица или
организација које се у смислу овог
закона сматрају наручиоцем и које су
носиоци искључивог права на
обављање делатности која је
предмет јавне набавке
УКУПНО

18

73268

73225

82370

18

73268

73225

82370

Место и датум:

Овлашћено лице:

Нови Сад, 05.10.2018.
___________________________

Татјана Кашић
______________________________
М. П.

Информатор о раду Градске управе за заштиту животне средине
март 2019. године
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НЕПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ – закључени уговори
Година: 2018 ; Квартал: 3

Информатор о раду Градске управе за заштиту животне средине
март 2019. године
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НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Градска управа за заштиту животне средине
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Руменачка 110
21000 Нови Сад
Нови Сад – град

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПОРЕСКИ БРОЈ:

8411
08839859
103767920

ОБРАЗАЦ А ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
(осим у поступку јавне набавке мале вредности)
Година: 2018 ; Квартал: 4

Ред.бр.

Подаци о поступку и предмету јавне набавке

Подаци о вредности јавне
набавке у хиљадама
динара

Подаци о изабраном
добављачу

Подаци о понуди

1

Место и датум:

Овлашћено лице:

Нови Сад, 09.01.2019.
___________________________

Татјана Кашић
______________________________
М. П.

Информатор о раду Градске управе за заштиту животне средине
март 2019. године
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НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Градска управа за заштиту животне средине
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Руменачка 110
21000 Нови Сад
Нови Сад – град

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПОРЕСКИ БРОЈ:

8411
08839859
103767920

ОБРАЗАЦ А1 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Година: 2018; Квартал: 4

Редни
број

Датум
уговора

Интерни број
уговора

Интерни
број набавке

Уговорена
вредност без
ПДВ-а (у
хиљадама
динара)

Назив добављача

Датум
измене

Уговорена
вредност без
ПДВ-а након
измене(у
хиљадама
динара)

Разлог
измене

1

Место и датум:

Овлашћено лице:

Нови Сад, 09.01.2019.
___________________________

Татјана Кашић
______________________________
М. П.

Информатор о раду Градске управе за заштиту животне средине
март 2019. године
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НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Градска управа за заштиту животне средине
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Руменачка 110
21000 Нови Сад
Нови Сад – град

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПОРЕСКИ БРОЈ:

8411
08839859
103767920

ОБРАЗАЦ А2 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗВРШЕЊУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Година: 2018; Квартал: 4

Редн
и
број

Датум
уговора

Интерни број
уговора

Интерни
број
набавке

Уговорена
вредност без
ПДВ-а (у
хиљадама
динара)

Назив добављача

Датум
извршења/
неизвршења

Вредност извршења
без ПДВ-а (у
хиљадама динара)

Разлог неизвршења
уговра

1

Место и датум:

Овлашћено лице:

Нови Сад, 09.01.2019.
___________________________

Татјана Кашић
______________________________
М. П.

Информатор о раду Градске управе за заштиту животне средине
март 2019. године
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НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Градска управа за заштиту животне средине
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Руменачка 110
21000 Нови Сад
Нови Сад – град

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПОРЕСКИ БРОЈ:

8411
08839859
103767920

ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Година: 2018; Квартал: 4

Редни
број

I
1
2
3

Врста предмета
јавне набавке

Укупан број
закључених уговора

Укупна процењена
вредност
(у хиљадама динара)

Укупна вредност
закључених уговора без
ПДВ-а
(у хиљадама динара)

Укупна вредност закључених
уговора са ПДВ-ом
(у хиљадама динара)

III
0
1
0
1

IV
0
1783
0
1783

V
0
1699
0
1699

VI
0
1699
0
1699

II
добра
услуге
радови
УКУПНО

Место и датум:

Овлашћено лице:

Нови Сад, 09.01.2019.
___________________________

Татјана Кашић
______________________________
М. П.

Информатор о раду Градске управе за заштиту животне средине
март 2019. године
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ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
Година: 2018; Квартал: 4
Табела 1
Број поступака
јавних набавки (без поступка
јавне набавке мале вредности
јавне набавке мале вредности)
0
1
0
0
0
0
0
1

Исход поступака јавних набавки
Успешно спроведени
Обустављени
Поништени у целини

УКУПНО
Табела 2
Ред.
бр.

I

Врста поступка

Врста
предмета

II

III

Предмет набавке

Опис предмета
јавне набавке

Процењена
вредност (у
хиљадама
динара)

Разлог
обуставе/
поништења
поступка

Опис разлога

IV

V

VI

VII

VIII

УКУПНО
Место и датум:

Овлашћено лице:

Нови Сад, 09.01.2019.
___________________________

Татјана Кашић
______________________________
М. П.

Информатор о раду Градске управе за заштиту животне средине
март 2019. године
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НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Градска управа за заштиту животне средине
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Руменачка 110
21000 Нови Сад
Нови Сад – град

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПОРЕСКИ БРОЈ:

8411
08839859
103767920

ОБРАЗАЦ Г ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Година: 2018; Квартал: 4
Редни
број

Основ за изузеће

I

Укупан број
закључених уговора

Процењена вредност
закључених уговора
(у хиљадама динара)

Укупна вредност
закључених уговора
без ПДВ-а (у
хиљадама динара)

Укупна вредност
закључених уговора
са ПДВ-ом (у
хиљадама динара)

II

III

IV

V

VI

7,1,1) – набавке од лица или
организација које се у смислу овог
закона сматрају наручиоцем и које су
носиоци искључивог права на
обављање делатности која је
предмет јавне набавке
7.1.15) – прибављање или закуп
земљишта, постојећих зграда или
друге непокретне имовине и права у
вези са њима;
УКУПНО

11

29255

29217

33545

1

833

832

999

12

30088

30049

34544

Место и датум:

Овлашћено лице:

Нови Сад, 09.01.2019.
___________________________

Татјана Кашић
______________________________
М. П.

Информатор о раду Градске управе за заштиту животне средине
март 2019. године
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НЕПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ – закључени уговори
Година: 2018 ; Квартал: 4

Информатор о раду Градске управе за заштиту животне средине
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14. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА
Подаци о нето платама за фебруар 2018. године:
Запослени
Коефицијент

В.Д.Начелника
В.Д.Заменика начелника
Помоћник начелника за финансијскоекономске послове -самостални саветник
Помоћник начелника за заштиту природе
и унапређење природе и природних
добара - самостални саветник
Помоћник начелника за израду
програмских, планских и стратешких
докумената, праћење стања животне
средине и информисање и други стручни
послови - самостални саветник
Помоћник начелника за за координацију
поступака процене утицаја и стратешке
процене утицаја на животну средину,
издавање дозвола за управљање
отпадом, вођење других управних
поступака у области заштите животне
средине и други стручни послови –
самостални саветник
Помоћник начелника за правне и
нормативне послове
Извршилац за финансијско-економске и
рачуноводствене послове - саветник
Извршилац за вођење управних поступака
у области заштите животне средине и
други стручни послови - саветник
Извршилац за праћење стања животне
средине и информисање и други стручни
послови - млађи саветник
Извршилац за израду програмских,
планских и стратешких докумената и
други стручни послови - самостални
саветник
Извршилац за праћење стања животне
средине, вођење локалног регистра
извора загађивања, информисање и други
стручни послови - саветник
Извршилац за канцеларијске послове виши референт

Нето
основица

Нето плата у
динарима (без
минилог рада)*
102.949,26
106.592,77

45,50
44,33

2.194,01
2.194,01

34,71

2.194,01

85.036.95

34,71

2.194,01

81.504,76

34,71

2.194,01

90.587,61

34,71

2.194,01

83.772,41

34,71

2.194,01

85.096,57

27,12

2.392,59

72.474,39

24,65
19,08

2.392,59

од 50.180,69
до 66.118,18

19,08

2.392,59

од 48.437,45
од 52.324,96

24,65

2.392,59

63.868,78

24,65

2.392,59

од 64.615,68
до 66.372,67

13,25

2.631,85

38.773,16

Информатор о раду Градске управе за заштиту животне средине
март 2019. године
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*Наведени износ за плате увећавају се за додатак по основу времена проведеног на раду
(минули рад) у висини од 0,4% за сваку навршену годину рада у радном односу код
последњег послодавца.
Нето износ плате умањен је у складу са Законом о привременом уређивању основица за
обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних
средстава („Службени гласник РС“, 116/14)
ПРЕГЛЕД ИСПЛАЋЕНИХ НАКНАДА И ДРУГИХ ПРИМАЊА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.01.2019.
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8

9

10

11

12

Награде запосленима и
остали посебни расходи
(јубиларне награде)

Отпремнине

7

Укупно

5

Исплата накнада за
врене одсуствовања
са посла на терет
фондова

4

Укупно

У иностранству

У земљи

Укупно

3

Социјална дав ања запосленима
Помоћ у мед.лечењу
запосленог или члана
уже породице и друге
помоћи запосленом

2

Службена путов ања

Помоћ у случају смрти
или члана уже породице

1

Готовина

Маркице

Прев оз на посао и са посла

13

Начелник

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Заменик

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Запослени

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
Градска управа за заштиту животне средине није давалац државне помоћи у складу
са Законом о контроли државне помоћи („Службени гласник РС“, број 51/09).

16. СРЕДСТВА РАДА
Градска управа за заштиту животне средине не располаже правом својине на
непокретним и покретним стварима, односно средства рада које користи Градска управа у
свом раду не представљају имовину Градске управе, већ имовину Града Новог Сада.
Подаци о средствима рада Градске управе за заштиту животне средине су саставни
део Информатора о раду Градоначелника Града Новог Сада и Градског већа града Новог
Сада који је објављен на интернет презентацији Града Новог Сада www.novisad.rs, те сва
заинтересована лица могу извршити увид у ове податке на наведеној адреси.

17. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Носаче информација којима располажу органи Града Новог Сада, градске управе,
посебне организације и службе, и који су настали у њиховом раду или у вези са њиховим
радом, архивира Градска управа за заштиту животне средине у складу са Уредбом о
категоријама регистраторског материјала са роковима чувања („Службени гласник РС“, број
44/93), Упутством о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник
РС“, бр. 10/93 и 14/93), као и са Одлуком о градским управама Града Новог Сада ("Службени
лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13), и чува се у архиви
регистратурског материјала
Носачи информација Градске управе за заштиту животне средине чувају се у
документацији Градске управе.
Рокови чувања су, у зависности од врсте документације, утврђени у складу са
наведеним актима.
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18. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
У поседу Градксе управе за заштиту животне средине налазе се следеће врсте информација
које су настале у раду или у вези са радом Градксе управе:
 Представке и молбе грађана упућени Градској управи за заштиту животне средине
 Захтеви за добијање информација од јавног значаја,
 Одлуке,
 Правилници,
 Информације упућене Градоначелнику Града Новог Сада и Градском већу Града,
 Закључци,
 Решења,
 Записници
 Службене белешке
 Извештаји
 Уговори,
 Налози за службена путовања,
 Документација о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за
заштиту животне средине
 Примљена електронска пошта,
 Документација о извршеним плаћањима,
 Радне верзије односно нацрти,

19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА ПРИСТУП
Све информације које су настале у раду или у вези са радом Градске управе за
заштиту животне средине, овлашћено лице ће саопштити тражиоцу информације, ставити
на увид документ који садржи тражену информацију или му издати копију документа у
складу са одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
("Службени гласник РС.", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), осим када су се по закону стекли
услови за искључење или ограничење од слободног приступа информацијама од јавног
значаја.

20. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које су настале у раду или у вези са
радом Градске управе за заштиту животне средине може се поднети:
- у писаној форми путем Писарнице која се налази на Тргу слободе 1,
- Градске управе за заштиту животне средине, Руменачка 110а, соба бр. 2,
- усмено на записник у Градској управи за заштиту животне средине, Улица Руменачка 110а,
- или путем e-mail: zivotnasredina@uprava.novisad.rs
Према одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), под органом јавне власти
подразумева се државни орган, орган јединице територијалне аутономије и орган локалне
самоуправе, као и организације којима је поверено вршење јавних овлашћења и друга
правна лица која оснива или финансира у целини орган јавне власти (јавна комунална и
друга јавна предузећа и установе чији је оснивач локална самоуправа). Сваки орган јавне
власти је у обавези да одреди једно или више лица за поступање по захтевима на слободан
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приступ информацијама од јавног значаја. Ако овлашћено лице није одређено, за поступање
по захтевима надлежан је руководилац органа власти, односно начелник Градске управе.
Под информацијом од јавног значаја у смислу овог закона, подразумевају се
информације којима располажу органи јавне власти настале у раду или у вези са радом
органа јавне власти, садржане у одређеном документу, а односе се на све оно о чему
јавност има оправдан интерес да зна.
Тражилац информације подноси писмени захтев органу власти за остваривање права
на приступ информацијама од јавног значаја и то путем Писарнице Градске управе која се
налази на Тргу слободе 1 или путем поште. Тражилац не мора навести разлоге за захтев,
али захтев мора саржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и друге
податке који олакшавају проналажење тражене информације.
Орган јавне власти у року од 15 дана од пријема захтева дужан је да тражиоца
обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену
информацију, односно изда или упути копију тог документа.
Уколико се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од
значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту
здравља становништва и животне средине, орган власти ће обавестити тражиоца о
поседовању те информације у року од 48 сати.
Када орган власти не поседује документ који садржи тражену информацију,
проследиће захтев Поверенику, као самосталном државном органу, кога бира Народна
скупштина Републике Србије и чије седиште је у Београду, и обавестиће Повереника и
тражиоца о томе у чијем се поседу, према његовом сазнању, документ налази.
Тражилац информације може изјавити жалбу Поверенику ако орган јавне власти:
одбаци или одбије захтев тражиоца, у року од 15 дана од дана када му је достављено
решење или други акт, не одговори у прописаном року, услови давања копије документа који
садржи тражену информацију уплатом накнаде која превазилази износ нужних трошкова
израде те копије, не стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно не
изда копију тог документа на начин предвиђен Законом.
Приликом поступања по захтевима на слободан приступ информацијама од јавног
значаја и Повереником примењују се одредбе закона којима се уређује општи управни
поступак, осим ако овим законом није другачије одређено.
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............................................................................................................................................
назив и седиште органа коме се захтев упућује
ЗАХТЕВ
за приступ информацији од јавног значаја
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног
органа захтевам:*
обавештење да ли поседује тражену информацију;
увид у документ који садржи тражену информацију;
копију документа који садржи тражену информацију;
достављање копије документа који садржи тражену информацију:**
поштом
електронском поштом
факсом
на други начин:***_________________________________________
Овај захтев се односи на следеће информације:
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који
олакшавају проналажење тражене информације)

________________________________
Тражилац информације/Име и презиме
У ________________, ____________________________________
Адреса
дана______201__ године ____________________________________
други подаци за контакт
Потпис
___________________________________
* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите
** У кућици означити начин достављања копије документа
*** Када захтеватедруги начин достављања обавезно уписати који начин достављања
захтевате

