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ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ 

 
 На основу члана 4. став 1. Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење 
животне средине на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 13/14), а у вези са чланом 100. став 3. и 5. Закона о заштити животне средине 
("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон и 43/11-одлука 
УС), Градоначелник Града Новог Сада је, по прибављеној сагласности Министарства 
енергетике, развоја и заштите животне средине број: 401-00-331/2014-01 од 12. марта 
2014. године, донео Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину којим је утврђена намена и начин коришћења средстава 
Буџетског фонда за заштиту животне средине. 
 Програм обухвата: подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте; 
програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг) на територији Града 
Новог Сада; програме заштите и развоја заштићених природних добара на територији 
Града Новог Сада; научноистраживачке програме и пројекте; образовне активности и 
јачање свести о потреби заштите животне средине; информисање и објављивање 
података о стању и квалитету животне средине и трошкове реализације програма. 
 Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 
2014. годину ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 11/14 и 48/14) конципиран је на бази 
планираних прихода од 288.502.368,87 динара, опредељених Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2014. годину (''Службени лист Града Новог Сада'' бр. 70/13, 37/14 и 63/14). 
На основу динамике прилива средстава у току године планирани су и расходи односно 
финансирани су они програми и пројекти за које су била обезбеђена финансијска 
средства. 
 
 

ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ у 2014. години 
 

Ред. 
број ВРСТА  ПРИХОДА Планирани 

приходи у дин. 
Остварени 

приходи у дин 

1. Посебна накнада за заштиту и унапређење 
животне средине 240.000.000,00 227.652.919,86 

2. Накнада за супстанце које оштећују озонски 
омотач и накнада за пластичне кесе 10.000,00 109.626,04 

3. Накнада од емисије SO2,NO2, прашкастих 
материја и одложеног отпада 6.000.000,00 5.179.753,96 

4. Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година - суфицит  42.492.368,87 42.492.368,87 

 УКУПНО: 288.502.368,87 275.434.668,73 
 
 
 Остварени приходи у 2014. години били су за 13.067.700,14 динара мањи од 
планираних. 
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ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ  
 
 

Ред. 
број ВРСТА  РАСХОДА Планирани 

расходи у дин. 
Остварени 

расходи у дин. 

I Подстицајни, превентивни и санациони 
програми и пројекти 227.657.368,87 209.514.341,70 

II 
Програми и пројекти праћења стања животне 
средине (мониторинг) на територији Града 
Новог Сада 

7.320.000,00 5.257.818,00 

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

10.000.000,00 9.856.042,65 

IV Научно истраживачки програми и пројекти 10.000,00 0,00 

V 
Образовне активности и јачање свести о 
потреби заштите животне средине 20.000.000,00 0,00 

VI Информисање и објављивање података  о 
стању и квалитету животне средине 4.215.000,00 1.385.664,00 

VII Трошкови реализације Програма 19.300.000,00 17.032.506,80 
 УКУПНО:                                              288.502.368,87 243.046.373,15 

 
 

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ у 2014. години  (у динарима) 275.434.668,73 
ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ у 2014. години  (у динарима) 243.046.373,15 
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА у 2014. години (у динарима) 32.388.295,58 

 
Неутрошена средства у износу од 32.388.295,58 динара у 2014. години пренета су у Буџет 

Града Новог Сада за реализацију Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту 
животне средине за 2015. годину. Наведена средства су остварена крајем децембра 2014. године 
услед чега није било могућности за реализовање пројеката у тако кратком временском периоду. 
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ФИНАНСИЈСКА РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ 
 
 

I. ПОДСТИЦАЈНИ, ПРЕВЕНТИВНИ И САНАЦИОНИ ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ 

Ред.
бр. 

НАЗИВ 
ПРОГРАМА - ПРОЈЕКТА НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА Износ у 

динарима 
1. Санација и унапређење зеленила разделне 

траке у Успенској улици у Новом Саду ЈКП „Градско зеленило“ 1.401.272,94 

2. 

Очување и унапређење зелених површина у 
блоковима између улица: Радничка, Соња 
Маринковић, Максима Горког, Кеј жртава 
рације, Војводе Мишића, Трг незнаног јунака 
у Новом Саду 

ЈКП „Градско зеленило“ 2.560.575,51 

3. Унапређење зелених површина између два 
музеја у Дунавској улици у Новом Саду ЈКП „Градско зеленило“ 1.366.601,81 

4. Санација дрвореда у Радничкој улици у 
Новом Саду - II фаза ЈКП „Градско зеленило“ 986.635,56 

5. 
Санација и унапређење зеленила разделне 
траке у улици Корнелија Станковића у 
Новом Саду 

ЈКП „Градско зеленило“ 3.221.544,64 

6. Санација и унапређење зеленила разделне 
траке у Хаџи Рувимовој улици у Новом Саду ЈКП „Градско зеленило“ 2.483.478,38 

7. 
Санација и унапређење зеленила у 
Фрушкогорској улици (од Ресавске улице до 
Булевара деспота Стефана) у Новом Саду 

ЈКП „Градско зеленило“ 996.913,58 

8. Санација и унапређење зелених површина у 
улици Милоша Бајића у Новом Саду ЈКП „Градско зеленило“ 744.496,72 

9. Санација деградираних површина у насељу 
Степановићево ЈКП „Чистоћа“ 2.110.260,00 

10. Санација деградираних површина у насељу 
Кисач ЈКП „Чистоћа“ 3.506.325,60 

11. Санација деградираних површина у насељу 
Руменка ЈКП „Чистоћа“ 4.115.097,60 

12. Санација деградираних површина у насељу 
Сремска Каменица - Поповица ЈКП „Чистоћа“ 2.151.787,20 

13. Санација деградираних површина у насељу 
Сремска Каменица - Парагово ЈКП „Чистоћа“ 2.671.442,40 

14. Унапређење зеленила око објекта аутобуске 
станице АТП Војводина у Новом Саду ЈКП „Градско зеленило“ 10.365.799,29 

15. Санација деградираних површина у насељу 
Ченеј ЈКП „Чистоћа“ 580.068,00 

16. Санација деградираних површина у насељу 
Ковиљ ЈКП „Чистоћа“ 3.403.372,80 

17. 
Очување и унапређење зеленила иза Дома 
здравља на Булевару Слободана 
Јовановића у Новом Саду 

ЈКП „Градско зеленило“ 990.884,04 

18. Унапређење зелених површина између 
СНП-а и Аполо центра у Новом Саду ЈКП „Градско зеленило“ 647.209,52 

19. Санација и унапређење зеленила у 
објектима Војске Србије ЈКП „Градско зеленило“ 2.307.511,91 

20. 
Санација и унапређење дрвореда на 
Руменачком путу (од Авијатичарске до 
кружне раскрснице на Бул. Европе) у Новом 
Саду 

ЈКП „Градско зеленило“ 3.871.344,28 

21. Ванредно уређење приступних 
саобраћајница Нови Сад-Каћ-Ковиљ ЈКП „Чистоћа“ 3.262.910,40 
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22. Санација и унапређење зеленила око дела 
дечијих игралишта у Новом Саду ЈКП „Градско зеленило“ 2.909.813,21 

23. Санација јавних површина око заштитног 
појаса депоније у Новом Саду ЈКП „Чистоћа“ 4.964.412,00 

24. Санација деградираних јавних површина 
долме на потезу Адице-Ветерник-Футог ЈКП „Чистоћа“ 4.497.168,00 

25. Санација деградираних јавних површина око 
контејнерских места ЈКП „Чистоћа“ 3.153.700,80 

26. 

Санација деградираних јавних површина 
приобалног дела површинских водотокова у 
приградским насељима: Нови и Стари 
Лединци, Петроварадин, Сремска Каменица 
и Буковац 

ЈКП „Чистоћа“ 4.633.272,00 

27. Санационо уређење приобалног дела на 
потезу Сунчаног кеја ЈКП „Чистоћа“ 1.372.800,00 

28. 
Санација деградираних јавних површина 
долме на потезу Радна зона Север IV-Ратно 
острво 

ЈКП „Чистоћа“ 2.369.140,80 

29. Санација деградираних јавних површина на 
Петроварадинској тврђави ЈКП „Чистоћа“ 4.552.003,20 

30. Санација деградираних jавних површина 
насеља Клиса ЈКП „Чистоћа“ 4.512.048,00 

31. Санација деградираних јавних површина 
Видовданског насеља ЈКП „Чистоћа“ 4.706.748,00 

32. 
Санација деградираних јавних површина на 
потезу радне зоне Север IV- од Каћког 
моста до Неопланте 

ЈКП „Чистоћа“ 3.438.312,00 

33. 
Санација деградираних јавних површина 
долме на потезу Футог-Бегеч са прилазним 
улицама 

ЈКП „Чистоћа“ 4.192.764,07 

34. Санација и унапређење зеленила у Улици 
Мирослава Антића у Новом Саду ЈКП „Градско зеленило“ 1.747.127,14 

35. 
Санација и унапређење зеленила разделне 
траке Партизанске улице од Кисачке до 
Индустријске улице у Новом Саду 

ЈКП „Градско зеленило“ 1.406.010,21 

36. 
Санација и унапређење зеленила разделне 
траке на Булевару Јаше Томића (од 
Булевара ослобођења до Руменачке улице) 
у Новом Саду 

ЈКП „Градско зеленило“ 1.878.718,00 

37. 
Санација и унапређење зеленила у Улици 
Петра Драпшина (од Улице Лазе Костића до 
Трга младенаца) у Новом Саду 

ЈКП „Градско зеленило“ 3.106.381,48 

38. Очување и унапређење зеленила у блоку 
Савина ЈКП „Градско зеленило“ 2.954.129,42 

39. 
Санација и унапређење зеленила на 
раскрсници Сентандрејски пут - Приморска 
улица у Новом Саду 

ЈКП „Градско зеленило“ 2.800.766,50 

40. Санација, очување и унапређење зелених 
површина на скверовима у Новом Саду ЈКП „Градско зеленило“ 4.656.524,98 

41. Санација и унапређење дрвореда на 
Булевару цара Лазара у Новом Саду ЈКП „Градско зеленило“ 4.896.397,25 

42. Санација деградираних jавних површина 
насеља Бангладеш ЈКП „Чистоћа“ 3.801.234,00 

43. Санација деградираних jавних површина 
насеља Велики Рит ЈКП „Чистоћа“ 4.890.600,00 

44. Санација деградираних jавних површина 
насеља Сајлово ЈКП „Чистоћа“ 1.822.185,60 

45. Санација деградираних jавних површина 
насеља Рибњак ЈКП „Чистоћа“ 504.720,00 

46. Санација јавних површина насеља Садови ЈКП „Чистоћа“ 508.080,00 
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47. Санација деградираних јавних површина на 
Петроварадинској Ади - Радна зона Исток ЈКП „Чистоћа“ 4.985.625,60 

48. Санација деградираних површина у насељу 
Каћ ЈКП „Чистоћа“ 6.112.838,40 

49. Санација деградираних површина у насељу 
Будисава ЈКП „Чистоћа“ 3.672.076,80 

50. Санација деградираних површина у насељу 
Буковац ЈКП „Чистоћа“ 1.968.451,20 

51. Санација деградираних површина у насељу 
Шангај ЈКП „Чистоћа“ 321.811,20 

52. Санирање јавних површина викенд насеља 
Алибеговац ЈКП „Чистоћа“ 3.307.491,60 

53. 
Санација и унапређење дрвореда Кисачка - 
Сентандрејски пут од Јаше Томића до 
Теодора Мандића у Новом Саду 

ЈКП „Градско зеленило“ 6.714.540,44 

54. Санација и унапређење зелених површина у 
Железничкој улици у Новом Саду ЈКП „Градско зеленило“ 611.924,45 

55. Санација и унапређење дрвореда у Улици 
Максима Горког у Новом Саду ЈКП „Градско зеленило“ 2.959.140,54 

56. Санација дрвореда у Улици Војводе 
Мишића у Новом Саду ЈКП „Градско зеленило“ 2.043.848,85 

57. Санација и унапређење дрвореда у улици 
Народног фронта у Новом Саду ЈКП „Градско зеленило“ 10.316.386,80 

58. Санирање деградираних јавних површина 
насеља Главица ЈКП „Чистоћа“ 643.322,40 

59. Санација деградираних површина у насељу 
Сремска Каменица - Горња Каменица ЈКП „Чистоћа“ 4.150.819,20 

60. Санација деградираних површина у насељу 
Сремска Каменица - Боцке ЈКП „Чистоћа“ 1.052.584,80 

61. Санација деградираних површина у насељу 
Немановци и Пејићеви салаши ЈКП „Чистоћа“ 344.025,60 

62. Санација деградираних површина у насељу 
Сремска Каменица - Доња Каменица ЈКП „Чистоћа“ 1.626.400,80 

63. Санација, очување и унапређење зеленила 
по захтевима месних заједница ЈКП „Градско зеленило“ 4.773.560,97 

64. Продужимо живот јелкама ЈКП „Градско зеленило“ 998.730,13 

65. 
Ванредно уређење приступних 
саобраћајница Футог - Бегеч, Футог - 
Руменка 

ЈКП „Чистоћа“ 2.712.465,60 

66. 
Ванредно уређење приступних 
саобраћајница Сремска Каменица - Нови 
Лединци, Сремска Каменица - 
Петроварадин - Парагово 

ЈКП „Чистоћа“ 3.061.828,80 

67. Ванредно уређење приступних 
саобраћајница Нови Сад - Ченеј - Кисач ЈКП „Чистоћа“ 2.217.902,40 

68. Ванредно уређење приступних 
саобраћајница Нови Сад - Мишелук ЈКП „Чистоћа“ 2.190.662,40 

69. Израда плана квалитета ваздуха у Новом 
Саду  

Пољоприврдни факултет – 
Универзитет у Новом Саду 3.356.523,48 

70. 
Ванредно уређење приступних 
саобраћајница Нови Сад - Ветерник - Футог - 
Сајлово - Адице 

ЈКП „Чистоћа“ 2.752.065,60 

71. 
Ванредно уређење приступних 
саобраћајница Нови Сад - Руменка - 
Степановићево 

ЈКП „Чистоћа“ 2.598.724,80 

  УКУПНО: 209.514.341,70 
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II. ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Ред.
бр. 

НАЗИВ  
ПРОГРАМА - ПРОЈЕКТА НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА Износ у 

динарима 

1. Праћење нивоа буке на територији Града 
Новог Сада Институт ИМС АД, Београд 946.800,00 

2. Праћење стања и прогноза аерополена на 
територији Града Новог Сада 

Природно – математички 
факултет – Универзитет у 
Новом Саду 

516.220,00 

3. 
Утврђивање параметара еколошког и 
хемијског статуса површинских вода на 
територији Града Новог Сада у 2014. години 

Институт за јавно здравље 
Војводине 890.162,00 

4. Праћење квалитета ваздуха на територији 
Града Новог Сада 

Институт за заштиту на раду 
а.д., Нови Сад и Завод за 
јавно здравље Шабац 

2.904.636,00 

УКУПНО: 5.257.818,00 
 

III. ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ДОБАРА  

Ред.
бр. 

НАЗИВ  
ПРОГРАМА - ПРОЈЕКТА НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА Износ у 

динарима 

1. Санација и унапређење Споменика 
природе „Каменички парк“ у Новом Саду ЈКП „Градско зеленило“ 4.936.329,41 

2. Санација и унапређење Споменика природе 
„Футошки парк“ у Новом Саду ЈКП „Градско зеленило“ 3.920.398,90 

3. Санација и унапређење заштићених 
стабала у Новом Саду ЈКП „Градско зеленило“ 999.314,34 

УКУПНО: 9.856.042,65 
 

VI. ИНФОРМИСАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ПОДАТАКА О СТАЊУ И КВАЛИТЕТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Ред. 
бр. 

НАЗИВ 
ПРОГРАМА - ПРОЈЕКТА НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА Износ у 

динарима 

1. Штампање едукативног пропагандног 
материјала Show me DOO, Нови Сад 560.664,00 

2. 
Реконструкција интернет презентације 
Градске управе за заштиту животне 
средине 

Факултет техничких наука - 
Универзитет у Новом Саду 825.000,00 

УКУПНО: 1.385.664,00 
 

VII. ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 

Ред. 
бр. НАЗИВ НОСИЛАЦ  Износ у 

динарима 

1. 
Финансирање обраде података у вези са накнадом за 
заштиту и унапређење животне средине (пренета 
обавеза из 2013. године) 

ЈКП „Информатика“ 17.000.000,00 

2. Оглас у дневном листу „Дневник“ за јавни увид Градска управа за 
заштиту животне средине 4.492,80 

3. Оглас у дневном листу „Блиц“ за јавни увид Градска управа за 
заштиту животне средине 28.014,00 

УКУПНО: 17.032.506,80 
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РЕАЛИЗАЦИЈA ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ 
 
 

I. ПОДСТИЦАЈНИ, ПРЕВЕНТИВНИ И САНАЦИОНИ ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ 
 

1. "Санација и унапређење зеленила разделне траке у Успенској улици у Новом 
Саду" 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад 

 
Зелене површине на разделним тракама представљају део укупног система 

градског зеленила и чине јединствену целину са уличним дрворедима и парковским 
површинама. Зеленило дуж саобраћајница значајно утиче на квалитет животне средине 
апсорпцијом прашине и издувних гасова, као и ублажавањем комуналне буке.  

Циљ реализације пројекта је била санација зеленила у сврху очувања и  
унапређења јавних зелених површина, тако што би се након хумузирања обавила садња 
1.544 комада шибља и пресадња живе ограде дужине 103 m, као и реконструкција 
травњака на површини од 1.085 m2. 

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 1.401.272,94 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

 

2. ''Очување и унапређење зелених површина у блоковима између улица: Радничка, 
Соња Маринковић, Максима Горког, Кеј жртава рације, Војводе Мишића, Трг 
незнаног јунака у Новом Саду" и Предлог уговора о финансирању реализације 
Пројекта ''Очување и унапређење зелених површина у блоковима између улица: 
Радничка, Соња Маринковић, Максима Горког, Кеј жртава рације, Војводе Мишића, 
Трг незнаног јунака у Новом Саду" 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад 
 

Зелене површине, захваљујући својим бројним функцијама, утичу на квалитет 
животне средине, имају улогу у очувању психо-физичког здравља људи, а са својим 
разноврсним врстама имају и естетску димензију која доприноси атрактивности града и 
игра важну улогу у креирању имиџа зеленог града.  

Циљ реализације пројекта је било унапређење зелених површина ради њиховог 
очувања. Пројектом је планирано да буду превршени  јабланови, уклоњене суве гране, 
орезана стабла а тиме осигурана њихова стабилност и продужен животни век. Планирана 
је и садња 17 комада дрвећа лишћара, 900 комада живе ограде и 126 комада шибља.  

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 2.560.575,51 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 
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3. ''Унапређење зелених површина између два музеја у Дунавској улици у Новом 
Саду" 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад 
 

Површина између два музеја у Дунавској улици је у дужем периоду била запуштена: 
дрвеће неорезано, ослабљен биљни фонд, травне површине у лошем стању. Имајући у 
виду велики значај овог простора, поготово чињеницу да се ту налазе два музеја као 
установе културе у нашем граду било је изузетно важно уређењем и унапређањем 
зеленила очувати и оплеменити овај простор. 

У том циљу планирана је садња 30 комада дрвећа лишћара и 200 комада шибља. 
Такође садњом 810 комада Ligustruma планирано је формирање je 90 m живе ограде, као 
и реконструкција травњака на површини од 1.082 m2. 

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014.годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 1.366.601,81 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

 

4. ''Санација дрвореда у Радничкој улици у Новом Саду – II фаза" 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад 
 

Дрворед копривића у Радничкој улици је један од старијих сачуваних дрвореда у 
Новом Саду, а датира из половине XX века и предвиђен је за заштиту.  

Током 2013. године реализован је пројекат ''Санација дрвореда у Радничкој улици у 
Новом Саду – I фаза" који је финансирала Градска управа за заштиту животне средине. 
Обзиром на Елаборат о стању дрвореда у Радничкој улици од стране лиценцираних 
стручњака из Немачке и детаљним прегледом свих стабала у дрвореду од стране 
стручних лица ЈКП ''Градско зеленило'' и ЈП ''Завод за изградњу града'' Нови Сад утврђена 
је потреба наставка редукције крошње на одређеном броју стабала у циљу очувања 
њихове виталности и стабилности. 

У оквиру реализације Пројекта ''Санација дрвореда у Радничкој улици у Новом 
Саду – II фаза" планирани су радови на унапређењу постојећих стабала јачим 
орезивањем 41 стабла и премазивањем свих пресека фитобалзамом.  

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014.годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 986.635,56 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

 

5. ''Санација и унапређење зеленила разделне траке у улици Корнелија Станковића у 
Новом Саду" 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад 
 

Зелене површине уз градске саобраћајнице као и зеленило на разделним тракама 
представљају део укупног система градског зеленила и чине јединствену целину са 
уличним дрворедима и парковским  површинама.  
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У оквиру реализације пројекта, у циљу унапређења јавних зелених површина, 
планирана је санација постојећих зелених површина садњом 79 комада лишћара, 2.094 
комада шибља и реконструкцијом травњака на површини од 1.629 метара квадратних. 

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 3.221.544,64 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

 

6. ''Санација и унапређење зеленила разделне траке у Хаџи Рувимовој улици у 
Новом Саду" 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад 

 
У циљу унапређења јавних зелених површина, пројектом је планирана санација 

постојећих зелених површина садњом 15 комада дрвећа лишћара и 2.891 комада шибља, 
као и реконструкција травњака на површини од 1.013 m2. 

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 2.483.478,38 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 
 

7. ''Санација и унапређење зеленила у Фрушкогорској улици (од Ресавске улице до 
Булевара деспота Стефана) у Новом Саду" 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад 

 
Фрушкогорска улица је једним делом уређена током претходне године а након 

реконструкције паркинг површина пројектом су планирани радови санације и унапређења 
зеленила уклањањем сувих стабала (13 комада сувог дрвећа) и садњом новог дрвећа (17 
комада лишћара). 

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 996.913,58 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 
 

8. ''Санација и унапређење зелених површина у улици Милоша Бајића у Новом Саду" 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад 

 
Улица Милоша Бајића налази се у самом центру града. У циљу очувања и 

унапређења јавних зелених површина пројектом је планирана садња 5 комада дрвећа 
лишћара, формирање 70 m живе ограде садњом 630 комада Ligustruma и реконструкција 
травњака на површини од 170 m2. 



 
Град Нови Сад - Градска управа за заштиту животне средине 
 

Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту   
животне средине за 2014. годину 
   14 

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 744.496,72 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

 

9. ''Санација деградираних површина у насељу Степановићево" 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 
 

У циљу очувања и унапређења животне средине, у оквиру реализације наведеног 
пројекта, планирано је уклањање отпада са јавних површина насеља Степановићево. 

Пројектом је предвиђено мануелно чишћење расутог отпада са 110.000 m2 

површине, уклањање отпада са неадекватних одлагалишта и механичко чишћење уз 
ангажовање потребне механизације и радне снаге. 

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 2.110.260,00 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

 

10. ''Санација деградираних површина у насељу Кисач" 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 
 

У циљу очувања и унапређења животне средине, у оквиру реализације  наведеног 
пројекта, предвиђено је са јавних површина насеља Кисач, уклањање отпада са 
неадекватних одлагалишта (дивљих депонија), сакупљање расутог отпада и нечистоће са 
210.000 m2 јавних површина и санирање површина након уклањања отпада уз ангажовање 
радника и потребне механизације.  

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 3.506.325,60 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 
 

11. ''Санација деградираних површина у насељу Руменка" 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 

 
У циљу очувања и унапређења животне средине, у оквиру реализације наведеног 

пројекта, планирано је уклањање расутог отпада и дивљих депонија са јавних површина 
насеља Руменка. 

Пројектом је предвиђено уклањање отпада са неадекватних одлагалишта (дивљих 
депонија), мануелно сакупљање расутог отпада и нечистоће са 250.000 m2 јавних 
површина и санирање површина након уклањања отпада. 
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У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014.годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 4.115.097,60 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 
 

12. ''Санација деградираних површина у насељу Сремска Каменица -Поповица" 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 
 

У циљу смањења загађења животне средине планирано је уклањање отпада, уз 
ангажовање потребне механизације и радника, мануелно чишћење 130.000 m2 јавних 
површина, механичко чишћење јавних површина и санирање деградираних површина 
након уклањања отпада у насељу Сремска Каменица – Поповица.  

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 2.151.787,20 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 
 

13. ''Санација деградираних површина у насељу Сремска Каменица - Парагово" 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 

 
У циљу очувања и унапређења животне средине, у оквиру реализације наведеног 

пројекта, планирано је уклањање расутог отпада са јавних површина насеља Сремска 
Каменица - Парагово. 

Пројектом је предвиђено уклaњање отпада са дивљих депонија, сакупљање 
расутог отпада са 155.000 m2 јавних површина, његово одношење на за то предвиђено 
место и санација површина након уклањања отпада уз ангажовање неопходне 
механизације и радника. 

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 2.671.442,40 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

 

14. ''Унапређење зеленила око објекта аутобуске станице АТП Војводина у Новом 
Саду" 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад 
 

Јавне површине изван простора станице, које одржава ЈКП ''Градско зеленило'', 
ограничене Улицом Сентандрејски пут и Новосадског партизанског одреда до Партизанске 
улице остале су неуређене након завршетка станице. Наведене улице су изузетно 
прометне саобраћајнице те је планирано да се њиховим озелењавањем смањи 
аерозагађење у овом делу града.  



 
Град Нови Сад - Градска управа за заштиту животне средине 
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Из наведеног разлога Пројектом су планирани радови на уклањању неплодне 
земље и шута, а затим хумузирању површина намењених озелењавању. Предвиђена је и 
садња 129 комада лишћара (66 копривића, 19 липа, 5 храстова и 20 лески, 19 комада 
златне кише), 11 четинара (туја) и 4389 комада шибља и формирање  перењака површине 
104 m2 садњом 1.664 комада перена. На површини од 7.047 m2 планирано је комплетно 
подизање травњака.  

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 10.365.799,29  динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

 

15. ''Санација деградираних површина у насељу Ченеј" 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 

 
У циљу очувања и унапређења животне средине, у оквиру реализације наведеног 

пројекта, планирано је мануелно чишћење 12.000 m2 јавних површина, механичко 
чишћење, уклањање дивљих депонија и санирање терена након уклањања отпада уз 
ангажовање механизације и радне снаге.  

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 580.068,00 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

 

16. ''Санација деградираних површина у насељу Ковиљ" 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 
 

На јавним површинама у насељу Ковиљ  евидентиран је већи број мањих дивљих 
депонија, те је у циљу смањења загађења животне средине планирано њихово уклањање, 
уз ангажовање потребне механизације и радника, мануелно чишћење 220.500 m2 јавних 
површина, механичко чишћење јавних површина и санирање деградираних површина 
након уклањања истих.  

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 3.403.372,80 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 
 
 
 
 



 
Град Нови Сад - Градска управа за заштиту животне средине 
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17. ''Очување и унапређење зеленила иза Дома здравља на Булевару Слободана 
Јовановића у Новом Саду'' 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад 
 

У циљу очувања и унапређења зеленила Пројектом је планирана садња 14 комада 
дрвећа лишћара и 24 комада четинара, 378 комада шибља, као и подизање живе ограде у   
дужини од 86,55 m.  

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 990.884,04 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

 

18. ''Унапређење зелених површина између СНП-а и Аполо центра у Новом Саду" 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад 
 

Репрезентативнe зелене површинe између СНП-а и Аполо центра изискују 
активности на њиховом одржавању и унапређењу те је стога наведеним Пројектом 
планирана садња 36 комада дрвећа (31 лишћара и 5 четинара), 740 комада шибља, као и 
реконструкција травњака на површини од 200 m2.  

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 647.209,52 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 
 

19. "Санација и унапређење зеленила у објектима Војске Србије" 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад 
 

Пројектом су планирани радови на санацији и унапређењу зеленила у објектима 
Војске Србије у Новом Саду. Предвиђено је уклањање је 31 сувог и трулог стабла, 
орезивање јабланова који су због старости и висине склони ломљењу и изваљивању као и 
стабала сибирског бреста, јавора и копривића (укупно 26 комада). Планирана је и садња 
33 комада лишћара (15 комада багрема и 18 храстова).   

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 2.307.511,91 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 
 
 
 



 
Град Нови Сад - Градска управа за заштиту животне средине 
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20. ''Санација и унапређење дрвореда на Руменачком путу (од Авијатичарске до 
кружне раскрснице на Бул. Европе) у Новом Саду'' 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад 
 

Руменачки пут је изузетно саобраћајно оптерећен градски правац који повезује град 
са делом приградских насеља. У циљу уређења сегмената зелене инфраструктуре која 
чини део зеленог прстена града планирани су радови на садњи дрвећа, као и уређење 
травне површине чиме се утиче и на смањење аерозагађења и буке. У склопу реализације 
Пројекта предвиђени су радови на санацији и унапређењу дрвореда ископом и одвозом 
неплодне земље и шута, а затим хумузирање терена, садња 87 копривића и подизање 
травњака на површини од 5.556 m2.  

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014.годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 3.871.344,28 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

 

21. ''Ванредно уређење приступних саобраћајница Нови Сад-Каћ-Ковиљ" 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 
 

Реализација Пројекта планирана је у циљу очувања, унапређења и смањења 
загађења животне средине и то уређењем приступних саобраћајница и њихове 
непосредне околине у укупној дужини од 19,8 km. Планирано је извршити мануелно 
чишћење 198.000 m2 јавних површина, уклањање дивљих депонија са јавних површина уз 
саобраћајнице и санирање тих површина након уклањања отпада, уз ангажовање 
потребне механизације и радника.  

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 3.262.910,40 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

 

22. ''Санација и унапређење зеленила око дела дечијих игралишта у Новом Саду'' 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад 

 
Дечија игралишта су важни објекти сваке заједнице који поред игре и рекреације 

омогућују социјалну интеграцију и интелектуални развој деце. Уређене зелене површине 
око дечијих игралишта позитивно утичу како на квалитет животне средине тако и на 
здравље деце. Полазећи од наведеног Пројектом је планирана санација и унапређење 
зеленила око дечијих игралишта на територији месних заједница: Видовданско насеље, 
Клиса, Шангај, Ченеј, Пејићеви салаши, Бистрица, Ковиљ, Каћ, Слана бара, Буковац, 
Салајка, Јужни Телеп, Адице, Ветерник, Будисава, Кисач, Степановићево, Руменка, Бегеч 
и Футог, уклањањем коровских биљака на укупној површини од 41.180 m2, орезивањем 
живе ограде дужине 150 m, уклањањем укупно 11 комада непожељног самониклог дрвећа,  
орезивањем 8 комада дрвећа, садњом 233 комада лишћара, 7 комада четинара и 77 
комада шибља, подизањем уништеног травњака на површини од 100 m2. 



 
Град Нови Сад - Градска управа за заштиту животне средине 
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У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 2.909.813,21 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

 

23. ''Санација јавних површина око заштитног појаса депоније у Новом Саду" 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 
 

Депонија у Новом Саду се налази у близини раскрснице аутопута Е-75 Београд - 
Нови Сад - Суботица и магистралног пута Нови Сад – Темерин - Бечеј, на растојању од 6 
километара од центра Града Новог Сада. 

С обзиром на специфичност локације, у циљу смањења загађења животне средине, 
планирана је реализација Пројекта, уз ангажовање потребне механизације и радника на 
физичким пословима, ради мануелног чишћења површина од 196.750 m2, уклањања 
дивљих депонија од 1.000 m3 и санирања деградираних површина. 

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 4.964.412,00 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

 

24. ''Санација деградираних јавних површина долме на потезу Адице-Ветерник-
Футог'' 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 
 

Долме имају значајну функцију уз површинске водотокове стога је неопходно 
одржати њихову функционалност. На јавним површинама потеза Адице-Ветерник-Футог је 
дошло до настанка и ширења дивљих депонија што умањује функционалност долме и 
онемогућава несметан приступ овим површинама па је реализацијом Пројекта планирано 
мануелно чишћења површина од 320.000 m2, уклањање дивљих депонија и санирање 
деградиране површине долме након одношења отпада, ангажовањем потребне 
механизације и радне снаге.  

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 4.497.168,00 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

 

25. ''Санација деградираних јавних површина око контејнерских места'' 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 
 

 У циљу очувања и унапређења животне средине, у оквиру реализације наведеног 
пројекта планирано је извршити мануелно чишћење јавних површина и простора 
предвиђеног за постављање контејнера (око 2000 места – просечне површине од 80 m2) и 
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санирање деградираних јавних површина (160.000 m2) након уклањања отпада, уз 
потребно ангажовање радника и механизације на предметним пословима.  

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 3.153.700,80 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

 

26. ''Санација деградираних јавних површина приобалног дела површинских 
водотокова у приградским насељима: Нови и Стари Лединци, Петроварадин, 
Сремска Каменица и Буковац'' 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 
 

Циљ Пројекта је заштита животне средине као и спречавање загађења 
површинских водотокова у приградским насељима Нови и Стари Лединци, Петроварадин, 
Сремска Каменица и Буковац.  

Пројектом је предвиђено уклањање отпада и дивљих депонија са јавних површина 
уз потребно ангажовање радника на физичким пословима као и потребне механизације.  

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014 годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 4.633.272,00 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 
 

27. ''Санационо уређење приобалног дела на потезу Сунчаног кеја'' 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 
 

У циљу спречавања загађења приобалног дела реке Дунав на потезу Сунчаног кеја, 
од купалишта Штранд до Булевара Цара Лазара, пројектом је планирано уклањање 
отпадног материјала и санација тог подручја.  

Предвиђено је да се обухвати 104.000 m2 приобалног подручја, а за реализацију 
активности планирано је ангажовање радника на физичким пословима пошто се 
механизација не може користити због специфичности локације. 

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 1.372.800,00 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 
 

28. ''Санација деградираних јавних површина долме на потезу Радна зона Север IV-
Ратно острво'' 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 
 

Велики проблем загађењу животне средине представља расути отпад и постојање 
бројних мањих дивљих депонија а поготово на потезу Радна зона Север IV-Ратно острво у 
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дужини око 4 km пошто овај терен припада зони санитарне заштите те је у складу с тим 
неопходно одржати висок ниво заштите истог. Реализација Пројекта планирана је ради 
уклањање свих дивљих депонија и отпада са површина долме и површина у непосредној 
близини (20m са леве и десне стране) у укупној површини од 160.000 m2, ангажовањем 
потребне механизације и радника на физичким пословима, а у циљу спречавања да 
штетне материје из отпада доспеју у површинске и подземне воде.  

 У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 2.369.140,80 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

 

29. ''Санација деградираних јавних површина на Петроварадинској тврђави'' 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 
 

Петроварадинска тврђава је комплекс изузетне вредности, споменик културе и 
симбол Града Новог Сада. Грађена је на серпентинској стени огранка Фрушке горе, на 
гребену уз Дунав и својом позицијом доминира над целокупном околином, а простире се 
на 112 ha. Поред напред наведеног простор Петроварадинске тврђаве je и излетиште 
многих новосађана. Како је један од највећих проблема са којим се суочава 
Петроварадинска тврђава настанак и ширење мањих дивљих сметлишта (депонија), чиме 
се нарушава зелени појас на Тврђави, реализацијом Пројекта, у циљу смањења загађења 
животне средине, планирано је, уз ангажовање механизације и радника на физичким 
пословима, сакупљање отпада, одношење свих мањих депонија и санирање деградираних 
јавних површина укупне површине од 320.000 m2. 

 У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 4.552.003,20 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

 

30. ''Санација деградираних jавних површина насеља Клиса'' 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 
 

Реализација наведеног Пројекта планирана је ради санације деградираних јавних 
површина од 300.000 m2. Пројектом је планирано мануелно уклањање отпада, механичко 
чишћење терена и уклањање дивљих депонија уз ангажовање потребне радне снаге и 
механизације. 

 У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 4.512.048,00 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 
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31. ''Санација деградираних јавних површина Видовданског насеља'' 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 

У циљу очувања и унапређења животне средине,  у оквиру реализације наведеног 
пројекта планирано је уклањање расутог отпада и дивљих депонија са јавних површина 
Видовданског насеља. 

Пројектом је предвиђено мануелно чишћење отпада и санација 314.750 m2 јавних 
површина, механичко чишћење, уклањање дивљих депонија уз ангажовање потребне 
механизације и радне снаге.  

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 4.706.748,00 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

 

32. ''Санација деградираних јавних површина на потезу радне зоне Север IV- од 
Каћког моста до Неопланте'' 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 

У циљу очувања и унапређења животне средине, у оквиру реализације наведеног 
пројекта планирано је уклањање расутог отпада и дивљих депонија са јавних површина на 
потезу радне зоне Север IV- од Каћког моста до Неопланте. 

Пројектом је предвиђено мануелно уклањање отпада са 240.000 m2 јавних 
површина, радови на уклањању дивљих депонија као и санација површина око канала 
Дунав-Тиса-Дунав у дужини око 6 км. 

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 3.438.312,00 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 
 

33. ''Санација деградираних јавних површина долме на потезу Футог-Бегеч са 
прилазним улицама'' 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 

У циљу очувања и унапређења животне средине, у оквиру реализације наведеног 
пројекта планирано је уклањање расутог отпада и дивљих депонија са јавних површина на 
потезу Футог – Бегеч са прилазним улицама. 

Како функционалност долме као и несметан приступ јавним површинама исте мора 
бити омогућен, пројектом је предвиђено уклањање отпада са 297.156 m2 (на дужини око 10 
км) јавних површина, као и радови на санирању тих површина. 

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 4.192.764,07 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 
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34. ''Санација и унапређење зеленила у Улици Мирослава Антића у Новом Саду'' 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад 

 
Улица Мирослава Антића, налази се у ужем градском језгру и нема адекватно 

уређене зелене површине. Не постоји континуитет дрвореда, живе ограде и травних 
површина. Радовима на раскопавању и уређењу инфраструктуре постојеће зелене 
површине су уништене. Поред недостатка зелених површина проблем је био и постојање 
сувих стабала и сувих грана на виталним стаблима.  

У оквиру реализације пројекта, у циљу унапређења зеленила планирано је 
извршити формирање крошње на 34 постојећа стабла, хумузирање површине, садњу 36 
комада лишћара (ликвидамбар) и 233 комада шибља (Pyrachanta coccinea, Lonicera 
pileata), као и формирање 94 m живе ограде садњом 844 комада Ligustrum ovalifolium. 
Такође је неопходно извршити поновно подизање уништеног травњака на површини од 
1.603 m2.  

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 1.747.127,14 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

 

35. ''Санација и унапређење зеленила разделне траке Партизанске улице од Кисачке 
до Индустријске улице у Новом Саду'' 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад 
 

Партизанска улица представља један од главних улаза у град и протеже се кроз 
стамбену и индустријску зону. На наведеној локацији нема довољно зеленила, неопходног 
за очување и унапређење квалитета животне средине, посебно квалитета ваздуха и 
смањења буке.  

У оквиру реализације пројекта, у циљу санирања је и унапређења зеленила 
планирано је извршити измену земље на површинама за садњу шибља (уклањање 
неплодне и насипање плодне земље), садњу 400 комада шибља Rosa rugosa и 
формирање живе ограде дужине 250 m садњом 1.750 комада Tamarix tetranda, а затим 
малчирање површина, као и подизање травњака на површини од 990 m2.  

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 1.406.010,21 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 
 

36. ''Санација и унапређење зеленила разделне траке на Булевару Јаше Томића (од 
Булевара ослобођења до Руменачке улице) у Новом Саду'' 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад  

 
Булевар Јаше Томића протеже се кроз стамбене градске делове и дуж Међуградске 

аутобуске станице те је оптерећен саобраћајем, нарочито аутобуским. Унапређењем 
зеленила на овој локацији смањује се негативан утицај који саобраћај има на животну 
средину. На наведеној локацији је током радова на раскопавању који су обављени у 
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претходном периоду уништено зеленило. Недостатак зеленила нарочито је уочљив дуж 
разделне траке.   

Реализацијом пројекта је планирано формирање 300 m живе ограде садњом 2.100 
комада Tamarix tetranda, малчирање након садње као и реконструкција травњака на 
површини од 2.203 m2.  

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 1.878.718,00 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

 

37. ''Санација и унапређење зеленила у Улици Петра Драпшина (од Улице Лазе 
Костића до Трга младенаца) у Новом Саду'' 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад 
 

Улица Петра Драпшина, налази се у ужем градском језгру и представља део старог 
Новог Сада. Као резултат модернизације града која је евидентна последњих година ова 
улица је битно изменила свој изглед. Старе породичне куће замениле су модерне 
вишеспратнице. У складу са тим и зелене површине претрпеле су одређене измене, на 
постојећим зеленим површинама зеленило је делом уништено.  

У оквиру реализације пројекта, у циљу санирања и унапређења зеленила 
планирано је, уклањање сувог дрвећа (3 комада), вађење 5 пањева (постојећих као и 
пањева преосталих након уклањања сувог дрвећа), орезивање 8 стабала, као и  
пресађивање једне саднице. Планирано је учвршћивање постојећих анкера и постављање 
једног новог. Такође, планирана је садња 84 комада лишћара (глог - 1 комад, храст - 3 
комада и граб – 80 комада), а након садње малчирање око посађеног дрвећа. Планирана 
је реконструкција травњака који је уништен и то на површини од 452 m2 као и подизање 
нове травне површине од 54 m2. 

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 3.106.381,48 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

 

38. "Очување и унапређење зеленила у блоку Савина" 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад 

 
Блок Савина је новији стамбени блок који се састоји из четири целине (Блок 1, Блок 

2, Блок 3 и Блок 4). 
 У оквиру реализације пројекта, у циљу санирања је и унапређења зеленила 

планирано је орезивање крошњи уклањањем сувих грана у Блоковима 1-4 (укупно 61 
комад). у Блоковима 2-4 планирано је уклањање 23 комада сувих стабала и вађење 24 
пања. Такође, пројектом је планирана садња 105 комада лишћара и то: 6 ликвидамбара, 
15 храстова, 2 јавора, 6 дуда, 4 багрема, 4 леске, 7 врба, 18 украсних шљива, 11 бреза, 1 
копривића, 31 липа, као и 720 комада различитих врста шибља. Планирано је формирање 
146 m живе ограде садњом 757 комада сиријске руже (Hibiscus).  



 
Град Нови Сад - Градска управа за заштиту животне средине 
 

Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту   
животне средине за 2014. годину 
   25 

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 2.954.129,42 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

 

39. "Санација и унапређење зеленила на раскрсници Сентандрејски пут – Приморска 
улица у Новом Саду" 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад 

 
Сентандрејски пут и Приморска улица обухватају рубне делове града захватајући 

индустријску, али и стамбену градску зону. Модернизацијом и урбанизацијом града ови 
делови постали су изузетно саобраћајно оптерећени. Између улица Сентандрејски пут и 
Приморске улице уочљив је недостатак зелених површина. 

У оквиру реализације пројекта, у циљу санирања и унапређења зеленила 
планирана је садња 137 комада лишћара (37 јасена, 1 граб и 99 копривића) и 592 комада 
шибља (Berberis thunbergii "Atropurpurea"), малчирање површина око стабала и шибља као 
и подизање травњака машинском сетвом на површини од 4.340 m2.  

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 2.800.766,50 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 
 

40. "Санација, очување и унапређење зелених површина на скверовима у Новом 
Саду" 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад 
 

У оквиру реализације пројекта, у циљу санирања и унапређења зеленила на 
скверовима планирано је:  

- на скверу на улазу у Буковац извршити  хумузирање површина, а затим садњу 1 
комада јавора, 73 комада шибља (Berberis) и 336 комада перена. Пројектом је планирана 
садња перене Hemeroccalis sp. али како је на предметној локацији присутно заслањено 
земљиште,  измењен је план те су посађене врсте Hosta sp., Iris sp. и Pennisetum sp., 
такође перене, које боље подносе заслањено земљиште. Планирана је и реконструкција 
травњака на површини од 93 m2;  

- на скверу између Фрушкогорске улице и Булевара Цара Лазара извршити 
хумузирање површине, садњу 5 комада јасена, 827 комада различитог шибља, извршити 
малчирање око дрвећа и шибља и подизање травњака на површини од 52 m2;  

- на скверу на углу улица Јована Суботића и војводе Бојовића извршити 
хумузирање површине, вађење три пања, садња 1 украсна шљива, као и различитих врста 
шибља (107 комада) и перена (36 комада) и подизање травњака на површини од 73,5 m2;  

- на скверу између Булевара Европе и Сомборског булевара садња 1 граба и 1.752 
комада шибља, као и реконструкција травњака постављањем бусена на површини од 530 
m2 и извршити малчирање;  
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- на скверу код Трга Незнаног јунака извршити хумузирање површина, садњу 6 
комада ниских четинара, 310 комада шибља и 1.053 комада перена, малчирање површина 
око дрвећа, шибља и перена као и реконструкција травњака на површини од 615 m2;  

- на скверу између улица Јаше Игњатовића и Филипа Вишњића уклањање корова и 
старог шибља, хумузирање површине, садња 8 комада лишћара (1 јавора, 3 украсне 
шљиве и 4 врбе), шибља (217 ком.) и перена (45 ком.) и малчирање око дрвећа, шибља и 
перена као и реконструкција травњака на површини 672 m2.  

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 4.656.524,98 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

 

41. "Санација и унапређење дрвореда на Булевару цара Лазара у Новом Саду" 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад 

 
Булевар цара Лазара је изузетно прометна саобраћајница која се протеже дуж 

неколико стамбених зона града. 
У оквиру реализације пројекта, у циљу очувања и унапређења зелених површина 

потребно је уклонити 4 стабла а након тога извадити пањеве; орезати 10 стабала; 
посадити 101 липу (53 у отворе у паркингу и 48 на зеленој површини), а затим малчирати 
површину око посађених стабала. Око липа које се посаде у отворе у паркингу неопходно 
је поставити металну заштиту (53 комада). Такође је планирано и  подизање травњака око 
стабала на укупној површини од 787,5 m2. 

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 4.896.397,25 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

 

42. ''Санација деградираних jавних површина насеља Бангладеш'' 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 

У циљу очувања и унапређења животне средине,  у оквиру реализације наведеног 
пројекта планирано је уклањање расутог отпада и дивљих депонија са јавних површина у 
насељу Бангладеш. 

Пројектом је предвиђено мануелно уклањање отпада са 31.645 m2 јавних површина, 
радови на уклањању око 3.800 m3 дивљих депонија као и санација тих површина. 

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 3.801.234,00 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 
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43. ''Санација деградираних jавних површина насеља Велики Рит'' 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 

У циљу очувања и унапређења животне средине, у оквиру реализације наведеног 
пројекта планирано је уклањање расутог отпада и дивљих депонија са јавних површина у 
насељу Велики Рит. 

Пројектом је предвиђено мануелно уклањање отпада са 185.000 m2 јавних 
површина, радови на уклањању око 2.750 m3 дивљих депонија као и санација тих 
површина. 

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 4.890.600,00 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 
 

44. ''Санација деградираних jавних површина насеља Сајлово'' 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 

У циљу очувања и унапређења животне средине,  у оквиру реализације наведеног 
пројекта планирано је уклањање расутог отпада и дивљих депонија са јавних површина у 
насељу Сајлово.  

Пројектом је предвиђено мануелно чишћење отпада са 100.000 m2 јавних 
површина, механичко чишћење, уклањање 500 m3 дивљих депонија и санација тих 
површина.  

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 1.822.185,60 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

 

45. ''Санација деградираних jавних површина насеља Рибњак'' 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 

У циљу очувања и унапређења животне средине,  у оквиру реализације наведеног 
пројекта планирано је уклањање расутог отпада и дивљих депонија са јавних површина у 
насељу Рибњак. 

Пројектом је предвиђено мануелно уклањање отпада са 18.000 m2 јавних површина, 
радови на уклањању око 300 m3 дивљих депонија као и санација тих површина. 

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 504.720,00 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 
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46. ''Санација јавних површина насеља Садови'' 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 

 
Подручје територије Града Новог Сада на којем се налази насеље Садови 

лоцирано је на левој обали реке Дунав у средишту радне зоне "Исток".  
У циљу очувања и унапређења животне средине, у оквиру реализације наведеног 

пројекта планирано је уклањање расутог отпада и дивљих депонија са јавних површина у 
насељу Садови. 

Пројектом је предвиђено мануелно уклањање отпада са 25.000 m2 јавних површина, 
радови на уклањању око 200 m3 дивљих депонија као и санација тих површина. 

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 508.080,00 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

 

47. ''Санација деградираних јавних површина на Петроварадинској Ади – Радна зона 
исток'' 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 

 
У циљу очувања и унапређења животне средине,  у оквиру реализације наведеног 

пројекта планирано је уклањање расутог отпада и дивљих депонија са јавних површина на 
Петроварадинској Ади – Радна зона исток. Како се на десној обали Дунава, на потезу 
Петроварадинска ада - Радна зона исток, налази извориште "Петроварадинска ада", које 
представља једно од три изворишта која се користе за потребе водоснабдевања Града 
Новог Сада неопходно је одржавати висок ниво његове заштите. 

Пројектом је предвиђено мануелно чишћење отпада са 360.000 m2 јавних 
површина, уклањање дивљих депонија и санација површина уз ангажовање потребне 
механизације и радне снаге.  

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 4.985.625,60 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

 

48. ''Санација деградираних површина у насељу Каћ'' 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 

 
У циљу очувања и унапређења животне средине, у оквиру реализације наведеног 

пројекта планирано је уклањање расутог отпада и дивљих депонија са јавних површина у 
насељу Каћ. 

Пројектом је предвиђено мануелно чишћење отпада са 420.000 m2 јавних 
површина, механичко чишћење уз ангажовање ауточистилице, уклањање дивљих 
депонија и санација површина уз ангажовање комбиноване радне машине ICB CX3, као и 
ангажовање радне снаге.  
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У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 6.112.838,40 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

 

49. ''Санација деградираних површина у насељу Будисава'' 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 

У циљу очувања и унапређења животне средине, у оквиру реализације наведеног 
пројекта планирано је уклањање расутог отпада и дивљих депонија са јавних површина у 
насељу Будисава. 

Пројектом је предвиђено мануелно чишћење отпада са 245.000 m2 јавних 
површина, механичко чишћење уз ангажовање ауточистилице, уклањање дивљих 
депонија и санација површина уз ангажовање комбиноване радне машине ICB CX3 и друге 
потребне механизације, као и ангажовање радне снаге.  

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 3.672.076,80 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 
 

50. ''Санација деградираних површина у насељу Буковац'' 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 

У циљу очувања и унапређења животне средине, у оквиру реализације наведеног 
пројекта планирано је уклањање расутог отпада и дивљих депонија са јавних површина у 
насељу Буковац. 

Пројектом је предвиђено мануелно чишћење отпада са 127.000 m2 јавних 
површина, механичко чишћење уз ангажовање ауточистилице, уклањање дивљих 
депонија и санација површина уз ангажовање комбиноване радне машине ICB CX3 и друге 
потребне механизације, као и ангажовање радне снаге.  

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 1.968.451,20 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

 

51. ''Санација деградираних површина у насељу Шангај'' 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 

У циљу очувања и унапређења животне средине, у оквиру реализације наведеног 
пројекта планирано је уклањање расутог отпада и дивљих депонија са јавних површина у 
насељу Шангај. 

Пројектом је предвиђено мануелно чишћење отпада са 9.000 m2 јавних површина, 
механичко чишћење уз ангажовање ауточистилице, уклањање дивљих депонија и 
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санација површина уз ангажовање комбиноване радне машине ICB CX3 и друге потребне 
механизације, као и ангажовање радне снаге.  

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 321.811,20 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

 

52. ''Санирање јавних површина викенд насеља Алибеговац'' 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 

У циљу очувања и унапређења животне средине, у оквиру реализације наведеног 
пројекта планирано је уклањање расутог отпада и дивљих депонија са јавних површина у 
насељу Алибеговац. 

Пројектом је предвиђено мануелно чишћење отпада са 183.113 m2 јавних 
површина,  уклањање дивљих депонија и санација 1.000 m2 површина. 

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 3.307.491,60 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 
 

53. ''Санација и унапређење дрвореда Кисачка - Сентандрејски пут од Јаше Томића 
до Теодора Мандића у Новом Саду" 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад 

 
Кисачка улица на коју се наставља Сентандрејски пут представља стари део града 

у коме се делом задржао породични тип становања, a jедним делом ове улице припадају 
индустријској зони града.  

Дрвореди, као важни елементи пејзажног уређења у градској средини представљају 
просторну линијску целину, заједно са зеленим површинама на којима се налазе. 
Обиласком терена уочено је да на делу предметне локације постоји двострани дрворед од 
Улице Јаше Томића до Партизанске, док у наставку од Партизанске улице до Улице 
Теодора Мандића постоји дрворед само са једне стране.  

У оквиру реализације пројекта, у циљу очувања и унапређења зелених површина 
потребно је обезбедити континуитет двостраног дрвореда Кисачка – Сентандрејски пут 
садњом лишћара и унапредити зеленило на поменутој локацији, те је планирано извршити 
хумузирање терена, садњу 122 комада копривића, а након садње малчирање површине 
око садница. Такође, планирано је да се подигне травњак на површини од 7.784 m2. 

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 6.714.540,44 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 
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54. ''Санација и унапређење зелених површина у Железничкој улици у Новом Саду'' 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад 

 
Железничка улица се протеже од ужег језгра града и представља везу самог центра 

града и стамбене зоне смештене у једном од најстаријих градских делова. Због 
интензивне изградње вишеспратница у овој улици је знатно повећан број становника, a 
самим тим се  указала потреба за повећањем зелених површина. 

У оквиру реализације пројекта, у циљу унапређења јавних зелених површина 
планирано је извршити хумузирање површина намењених озелењавању, садњу лишћара 
и 252 комада шибља (Cotoneaster dammeri ''Coral Beauty'' и Berberis thunbergii 
''Atropurpurea'') као и подизање травњака на површини од 48 m2. Такође је планирано 
постављање металне заштите око стабала. 

Пројектом је планирана садња 6 Liriodendron tulipifera, али је накнадно утврђено да 
је липа, са формираном крошњом у једној равни, као алтернатива, погодније решење 
обзиром на близину канделабера и величину отвора у паркингу остављених за садњу 
дрвећа.  

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 611.924,45 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

 

55. "Санација и унапређење дрвореда у Улици Максима Горког у Новом Саду" 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад 

 
Улица Максима Горког протеже се кроз стару стамбену градску зону, спајајући 

централно градско језгро са кејом. Постојање неколико важнијих установа у овој улици 
чини је веома прометном.   

У оквиру реализације пројекта, у циљу унапређења јавних зелених површина 
планирано је уклањање 6 сувих стабала, вађење 20 пањева (након уклањања стабала, као 
и већ постојећих), орезивање и уклањање сувих грана са 54 стабала, садња 43 липе и 
након садње малчирање површина око стабала. Осим тога планирано је и постављање 
металне заштите око 17 стабала посађених у паркингу, реконструкција травњака на 
површини од 500 m2, као и подизањеновог травњака на површини од 1.620 m2. 

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 2.959.140,54 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

56. "Санација дрвореда у Улици Војводе Мишића у Новом Саду" 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад 

 
Дрворед копривића у улици Војводе Мишића један је од старијих сачуваних 

дрвореда у граду. Подигнут је на ниском, равничарком терену, у улици уског профила, а 
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својим изгледом даје типично обележје граду. Као својеврстан еколошки коридор има 
првенствено значајну улогу у очувању квалитета ваздуха. 

Обиласком терена уоченe су разрасле крошње густог склопа копривића у дрвореду 
које се спајају што утиче на смањено продирање светла до зонa шибља и травњака те 
долази до њиховог пропадања. Поједине гране су сувише близу фасада које због тога 
трпе оштећења. Затворен склоп крошњи, додатно, онемогућује несметану циркулацију 
ваздуха тј. проветравање уличног простора. 

У оквиру реализације пројекта, у циљу унапређења јавних зелених површина 
планирано је орезивање постојећих стабала у дрвореду, ручно вађење једног пања, 
садња једног стабла копривића и 100 комада шибља, као и  реконструкција травњака на 
површини од 675 m2.  

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 2.043.848,85 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

 

57. "Санација и унапређење дрвореда у улици Народног фронта у Новом Саду" 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад 

 
Улица Народног фронта представља прометну саобраћајницу која се налази у 

стамбеној градској зони. Дрворед у овој улици има велики значај јер знатно утиче на 
квалитет животне средине.  

Реализација пројекта планирана је ради очувања и унапређења виталности и 
функционалности дрвореда а све у циљу заштите и унапређења животне средине. 

Пројектом је планирано уклањање 7 стабала, вађење пањева, орезивање 10 
стабала, садња 71 саднице дрвећа у отворе паркинга са постављањем металне заштите 
као и садња 86 садница на зеленој површини у зони дрвореда. Планирана је садња врстe 
Celtis australis који добро подноси неповољне услове градске средине. У делу улице у 
коме након изградње вишеспратнице није остављено довољно простора за развој врсте 
са широком крошњом планирана је садња Sorbus aucuparia 'Sheerwater Seedling' која се са 
својим карактеристикама уклапа у простор. Поред свега наведеног планирано је и 
малчирања површине око посађеног дрвећа као и реконструкција травњака у зони 
дрвореда на површини од 8.710 m2.  

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 10.316.386,80 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 
 

58. ''Санирање деградираних јавних површина насеља Главица'' 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 
 
 У циљу очувања и унапређења животне средине, у оквиру реализације наведеног 
пројекта планирано је уклањање расутог отпада и дивљих депонија са јавних површина у 
насељу Главица посебно због значаја НП "Фрушка гора" који се налази у непосредној 
близини.  
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 За планиране активности прибављени су услови заштите природе, Решење број 03-
2017/2 од 19.11.2014. године од Покрајинског завода за заштиту природе. 

Пројектом је предвиђено мануелно чишћење отпада са 33.222 m2 јавних површина,  
уклањање дивљих депонија 230 m3 и санација површина. 

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 643.322,40 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

 

59. ''Санација деградираних површина у насељу Сремска Каменица – Горња 
Каменица'' 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 

У циљу очувања и унапређења животне средине, у оквиру реализације наведеног 
пројекта планирано је уклањање расутог отпада и дивљих депонија са јавних површина у 
насељу Сремска Каменица - Горња Каменица.  

Пројектом је предвиђено мануелно чишћење отпада са 264.000 m2 јавних 
површина, механичко чишћење уз ангажовање ауточистилице, уклањање дивљих 
депонија и санација површина уз ангажовање комбиноване радне машине ICB CX3 и 
помоћне механизације, као и ангажовање радне снаге.  

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 4.150.819,20 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 
 

60. ''Санација деградираних површина у насељу Сремска Каменица - Боцке'' 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 

У циљу очувања и унапређења животне средине, у оквиру реализације наведеног 
пројекта планирано је уклањање расутог отпада и дивљих депонија са јавних површина у 
насељу Сремска Каменица - Боцке.  

Пројектом је предвиђено мануелно чишћење отпада са 54.918 m2 јавних површина, 
механичко чишћење, уклањање дивљих депонија и санација тих површина уз ангажовање 
потребне механизације и радне снаге.  

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 1.052.584,80 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 
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61. ''Санација деградираних површина у насељу Немановци и Пејићеви салаши'' 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 
 
 У циљу очувања и унапређења животне средине, у оквиру реализације наведеног 
пројекта планирано је уклањање расутог отпада и дивљих депонија са јавних површина у 
насељу Немановци и Пејићеви салаши.  

Пројектом је предвиђено мануелно чишћење отпада са 15.000 m2 јавних површина, 
механичко чишћење, уклањање дивљих депонија и санација тих површина уз ангажовање 
потребне механизације и радне снаге.  

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 344.025,60 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

 

62. ''Санација деградираних површина у насељу Сремска Каменица – Доња 
Каменица'' 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 
 
 У циљу очувања и унапређења животне средине, у оквиру реализације наведеног 
пројекта планирано је уклањање расутог отпада и дивљих депонија са јавних површина у 
насељу Сремска Каменица - Доња Каменица.  

Пројектом је предвиђено мануелно чишћење отпада са 96.770 m2 јавних површина, 
механичко чишћење, уклањање дивљих депонија и санација тих површина уз ангажовање 
потребне механизације и радне снаге.  

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 1.626.400,80 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

 

63. "Санација, очување и унапређење зеленила по захтевима месних заједница" 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад 

 
Месне заједнице Ветерник, Футог, Каћ, Будисава, Ковиљ, Лединци и Руменка 

окружују ужу градску зону, карактерише их породично становање, широке и простране 
улице са довољно простора за зелене површине.  

У оквиру реализације пројекта, планирано је у:  
- месној заједници Руменка уклањање сувих грана са дрвећа; у Улици Ј.Ј.Змај 

посадити 15 туја и 10 кестена; у Улици Ослобођења посадити 5 туја, 5 храстова, 4 смрче и 
6 комада шибља; у Омладинској улици садња 40 храстова; у Војвођанској улици садња 10 
платана;  

- месној заједници Будисава орезивање 10 топола иза црквеног дома 
Римокатоличке цркве крчење самоникле вегетације на Немачком – реформаторском 
гробљу;  

- месној заједници Ковиљ кошење закоровљене површине од 7.100 m2; у Улици 
Лазе Костића уклањање једног сувог стабла и садња 9 туја; око стадиона ФК „Шајкаш“ 
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садња 30 комада копривића; у Улици 29. новембра садња 20 копривића, а у Улици Ђорђа 
Бешлина садња 20 платана; на старом Ковиљском крчење самоникла вегетација на 
површини од 11.500 m2;  

- месној заједници Каћ кошење површина од 1.050 m2, окопавање 100 m2 перена и 
уклоњање прецветалих цветова (550 комада) и садња 7 туја;  

- месној заједници Ветерник орезивање 21 стабла лишћара, уклањање 6 сувих 
стабала и садња 1 граба;  

- месној заједници Лединци, код цркве и у делу Слободарске улице, крчење 
самоникле вегетације на површини од 2.500 m2 и кошење траве на површини од 25.225 m2;  

- месној заједници Футог уклањање 2 сува стабла, вађење 16 пањева и садња 18 
липа.  

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 4.773.560,97 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

 

64. ''Продужимо живот јелкама" 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад, 

 
У циљу заштите четинара, шума и зеленила у току новогодишњих и божићних 

празника дужи низ година подстиче се вађење јелки са бусеном и њихова садња на стално 
место након празника. На овај начин се, дугорочно гледано, обогаћује зелени фонд Града 
и позитивно утиче на квалитет животне средине обзиром на бројне функције зеленила. 

У оквиру реализације пројекта, за божићне и новогодишње празнике планирано је 
да се подели 200 јелки са бусеном које би послужиле за кићење, различитим 
институцијама на територији Града Новог Сада. Планирано је да се јелке дистрибуирају 
основним школама, вртићима Предшколске установе "Радосно детињство", Клиничком 
центру Војводине – Институту за психијатрију, УЛУП-у, Центру за социјални рад Града 
Новог Сада (Сигурној кући), АДОМНЕ-у, Родитељској кући, Сигурној женској кући, 
Удружењу за помоћ зависницима „Раскршће“, Савезу слепих и глувих Војводине, Дому за 
децу и омладину ометену у развоју у Ветернику, Дому за децу и омладину ометену у 
развоју у Новом Саду, СОС Дечијем селу у Сремској Каменици "Др Милорад Павловић", 
СОШО „Милан Петровић“ Нови Сад, Геронтолошком центру Нови Сад, Геронтолошком 
центру - прихватној станици са дневним боравком за бескућнике, Покрету горана Новог 
Сада, Хуманитарном центру Краљица Марија, Прихватилишту у Футогу, Институту за 
здравствену заштиту деце и омладине (Дечијој болници), Caritas Dekanata, Заводу за 
заштиту споменика Града Новог Сада.  

Након божићних и новогодишњих празника планирано је да јелке буду посађене у 
двориштима наведених установа како би допринеле побољшању квалитета животне 
средине на микролокалитетима у којима најчешће бораве деца.  

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 998.730,13 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 
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65. ''Ванредно уређење приступних саобраћајница Футог-Бегеч, Футог-Руменка'' 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 
 
 У циљу очувања и унапређења животне средине, у оквиру реализације наведеног 
пројекта планирано је уклањање расутог отпада и дивљих депонија са јавних површина уз 
приступне саобраћајнице на потезу Футог-Бегеч и Футог-Руменка.   

Пројектом је предвиђено мануелно чишћење отпада са 160.000 m2 јавних 
површина, механичко чишћење уз ангажовање ауточистилице, уклањање дивљих 
депонија уз ангажовање комбиноване радне машине ICB CX3 и друге потребне 
механизације, као и ангажовање радне снаге.  

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 2.712.465,60 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 
 

66. ''Ванредно уређење приступних саобраћајница Сремска Каменица - Нови 
Лединци, Сремска Каменица – Петроварадин - Парагово'' 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 
 
 У циљу очувања и унапређења животне средине, у оквиру реализације наведеног 
пројекта планирано је уклањање расутог отпада и дивљих депонија са јавних површина уз 
приступне саобраћајнице на потезу Сремска Каменица - Нови Лединци, Сремска 
Каменица – Петроварадин - Парагово.   

Пројектом је предвиђено мануелно чишћење отпада са 184.000 m2 јавних 
површина, механичко чишћење уз ангажовање ауточистилице, уклањање дивљих 
депонија уз ангажовање комбиноване радне машине ICB CX3 и друге потребне 
механизације, као и ангажовање радне снаге.  

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 3.061.828,80 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

 

67. ''Ванредно уређење приступних саобраћајница Нови Сад-Ченеј-Кисач'' 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 
 
 У циљу очувања и унапређења животне средине, у оквиру реализације наведеног 
пројекта планирано је уклањање расутог отпада и дивљих депонија са јавних површина уз 
приступне саобраћајнице на потезу Нови Сад-Ченеј-Кисач.   

Пројектом је предвиђено мануелно чишћење отпада са 125.000 m2 јавних 
површина, механичко чишћење уз ангажовање ауточистилице, уклањање дивљих 
депонија уз ангажовање комбиноване радне машине ICB CX3 и друге потребне 
механизације, као и ангажовање радне снаге. 

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 2.217.902,40 динара. 
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Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

 

68. ''Ванредно уређење приступних саобраћајница Нови Сад - Мишелук'' 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 
 
 У циљу очувања и унапређења животне средине, у оквиру реализације наведеног 
пројекта планирано је уклањање расутог отпада и дивљих депонија са јавних површина уз 
приступне саобраћајнице на потезу Нови Сад – Мишелук.   

Пројектом је предвиђено мануелно чишћење отпада са 102.000 m2 јавних 
површина, механичко чишћење уз ангажовање ауточистилице, уклањање дивљих 
депонија уз ангажовање комбиноване радне машине ICB CX3 и друге потребне 
механизације, као и ангажовање радне снаге. 

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 2.190.662,40 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

 

69. ''Израда Плана квалитета ваздуха у Новом Саду'' 
Носилац пројекта: Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад 
 

На основу Уредбе о одређивању зона и агломерација на територији Републике 
Србије, Нови Сад је добио статус агломерације а како је дугогодишњим мерењима 
утврђено квалитет ваздуха је у одређеним временским периодима био треће категорије 
када се сматра да је угрожен капацитет животне средине и да загађење превазилази 
ефекте постојећих мера.  

У агломерацијама у којима је ваздух треће категорије на одређеном простору, 
надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан је да донесе План квалитета ваздуха 
са циљем да се постигну одговарајуће граничне вредности или циљне вредности и 
прописани рокови утврђени актом из члана 18. став 1. Закона о заштити ваздуха 
(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 36/09 и 10/13). 

Квалитет ваздуха је варијабилан у зависности од утицаја различитих извора 
загађења, просторне расподеле загађења (транспорта загађења у атмосфери), 
климатских фактора и др. За праћење стања квалитета ваздуха успостављена је 
национална и локална мрежа мерних места. 

Израда овог документа је значајна за унапређење система заштите ваздуха у 
агломерацији Нови Сад, дефинисање зона лошијег квалитета ваздуха путем 
систематизације и анализе података мониторинга из националне и локалне мреже мерних 
места, идентификација главних загађивача, дефинисање порекла загађења (стационарни, 
дифузни односно мобилни извори загађења), одређивање удела загађења према 
секторима (саобраћај, индустрија, системи за грејање), дефинисање постојећих мера за 
спречавање и смањење загађења ваздуха пре доношење Плана, предлагање нових мера 
за побољшање квалитета ваздуха, њихове ефективности и заштите здравља људи. 
Израда овог документа је полазна основа за даљи развој и управљање квалитетом 
ваздуха кроз укључивање климатских, географских чинилаца, сектора енергетике и 
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транспорта, квалитета горива, израда сценарија квалитета ваздуха методом моделовања 
у зонама где је то потребно. 

За реализацију наведеног Пројекта је спроведена Јавна набавка (шифра и редни 
број: ЈНМВ-У-7/14), рок реализације је 24 месеца (две године). 
 

70. ''Ванредно уређење приступних саобраћајница Нови Сад-Ветерник-Футог-
Сајлово-Адице'' 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 
 

У циљу очувања и унапређења животне средине, у оквиру реализације наведеног 
пројекта планирано је уклањање расутог отпада и дивљих депонија са јавних површина уз 
приступне саобраћајнице на потезу Нови Сад-Ветерник-Футог-Саjлово-Адице.   

Пројектом је предвиђено мануелно чишћење отпада са 163.000 m2 јавних 
површина, механичко чишћење уз ангажовање ауточистилице, уклањање дивљих 
депонија уз ангажовање комбиноване радне машине ICB CX3 и помоћне механизације, 
као и ангажовање радника на физичким пословима.  

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 2.752.065,60 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 

 

71. ''Ванредно уређење приступних саобраћајница Нови Сад-Руменка-
Степановићево'' 
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 
 

У циљу очувања и унапређења животне средине, у оквиру реализације наведеног 
пројекта планирано је уклањање расутог отпада и дивљих депонија са јавних површина уз 
приступне саобраћајнице на потезу Нови Сад-Руменка-Степановићево.   

Пројектом је предвиђено мануелно чишћење отпада са 152.000 m2 јавних 
површина, механичко чишћење уз ангажовање ауточистилице, уклањање дивљих 
депонија уз ангажовање комбиноване радне машине ICB CX3 и помоћне механизације, 
као и ангажовање радника на физичким пословима.  

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су 
пренета средства у износу од 2.598.724,80 динара. 

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и 
потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране 
Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад. 
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II. ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

1. Праћење нивоа буке на територији Града Новог Сада 
Носилац пројекта: Институт ИМС АД, Београд 
 

Праћење нивоа комуналне буке у животној средини се спроводи како би се 
утврдило стање животне средине и правилно одабрале превентивне мере у циљу заштите 
здравља људи и очувања и унапређења животне средине. 

Мониторинг се врши систематским мерењем, испитивањем и оцењивањем 
индикатора којима се описује бука у животној средини и који указују на штетне ефекте 
буке. 

У складу са Програмом мерења нивоа комуналне буке у животној средини на 
територији Града Новог Сада за децембар 2013. године и 2014. годину а након 
спроведеног поступка јавне набавке одабрана овлашћена стручна организација је од јуна 
до децембра месеца 2014. године пратила ниво буке у животној средини на 7 мерних 
места на територији Града. Мерна места су репрезенти појединих градских зона различите 
намене (подручја за одмор и рекреацију, стамбена подручја, зона градског центра и 
градских саобраћајница, индустријска подручја) а у складу су са наменом површина која је 
дефинисана Просторним планом Града Новог Сада. 

О резултатима измереног нивоа буке у животној средини Града Новог Сада током 
2014. године јавност је информисана путем интернет презентације Градске управе за 
заштиту животне средине. 
 

2. Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада 
Носилац пројекта: Природно–математички факултет, Департман за биологију и 
екологију 
 

Аеропалинолошка истраживања атмосферског ваздуха Новог Сада и околине 
спроводе се од 1999. године чиме је успостављен вишегодишњи континуитет редовног 
праћења стања и омогућено формирање базе података неопходне за израду календара 
полена и прогностичких модела помоћу којих је могуће проучавање, превенција, 
дијагностификовање, па и лечење поленских алергија. 

Сакупљање узорака аерополена у оквиру мерног интервала врши се свакодневно, 
а анализа узорака и израчунавање концентрације аерополена једном недељно током 
сезоне цветања биљака, у нашим условима. Извештавање јавности о утврђеним 
концентрацијама аерополена подразумева нумеричке, текстуалне извештаје са прогнозом 
као и тзв. алергијски семафор који су објављивани на интернет презентацији Градске 
управе за заштиту животне средине. 

Овлашћена стручна организација је, према Програму праћења стања и прогнозе 
аерополена на територији Града Новог Сада у 2014. и 2015. години, а након спроведеног 
поступка јавне набавке, у периоду од 12. јуна до 10. новембра 2014. године извршила 
узорковање ваздуха, стандардизованом континуираном методом по Хирсту. Сакупљено је 
155 дневних узорака а праћено 24 типа полена (међу којима се налазе значајни узрочници 
поленских алергија али и типови полена значајних у пољопривреди) и представљене су 
измерене и анализиране вредности за основне карактеристике њиховог појављивања.  

 
 
 



 
Град Нови Сад - Градска управа за заштиту животне средине 
 

Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту   
животне средине за 2014. годину 
   40 

 

3. Утврђивање параметара еколошког и хемијског статуса површинских вода на 
територији Града Новог Сада у 2014. години 
Носилац пројекта: Институт за јавно здравље Војводине 
 

Праћење стања површинских вода на одабраним мерним местима врши се у циљу 
добијања резултата и информација потребних за планирање мера заштите од нежељених 
ефеката загађења, управљања ризиком путем превентивног деловања у циљу заштите 
здравља људи и животне средине, као и могућности информисања јавности о добијеним 
резултатима. 

Након спроведеног поступка јавне набавке а у складу са Програмом праћења 
квалитета површинских вода на територији Града Новог Сада за 2014. и 2015. годину 
одабрана овлашћена стручна организација вршила је узoркoвaњe пoвршинских вoдa реке 
Дунaв нa одабраним локалитетима на територији Града Новог Сада: „Дунав-Штранд“, 
„Дунав-Официрац“, „Дунав-Футог“ и „Бегечка јама“. Мерна места за праћење квалитета 
воде одабрана су узимајући у обзир локалитете на којима се вода током сезоне (15. јун – 
15. септембар) користи и за рекреацију и купање. Површинска вода је на Штранду 
узоркована сваког дана а на осталим локалитетима једном недељно. Анализиран је 
еколошки и хемијски статус, а резултати су објављивани на огласној табли на Штранду као 
и на интернет презентацији Градске управе за заштиту животне средине. 
 

4. Праћење квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада 
Носилац пројекта: Институт за заштиту на раду а.д., Нови Сад 

        Завод за јавно здравље Шабац 
 

Квалитет ваздуха, као један од основних параметара стања животне средине, 
прати се на територији Града Новог Сада од 1971. године. Праћење се остварује 
контролом нивоа загађујућих материја пореклом од стационарних и покретних извора 
загађивања као и праћењем утицаја загађеног ваздуха на здравље људи и животну 
средину. Овлашћена стручна институција акредитована за испитивање загађујућих 
материја је, након спроведеног поступка јавне набавке, од октобра месеца 2014. године 
вршила мерења, обраду и анализу података, проверу валидности и интерпретацију 
добијених резултатa у складу са Програмом контроле квалитета ваздуха на територији 
Града Новог Сада за децембар 2013. године и 2014. годину и ''Програм контроле 
квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада у 2015. и 2016. години''. О стању 
квалитета ваздуха на територији Града јавност је информисана путем интернет 
презентације Градске управе за заштиту животне средине. 
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III. ПРОГРАМИ ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ДОБАРА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 
 

1. ''Санација и уређење Споменика природе 'Каменички парк' у Новом Саду'' 
Носилац пројекта-управљач: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад 
 

Скупштина Града Новог Сада на VIII седници одржаној 26. децембра 2008. године, 
донела је Одлуку о заштити Споменика природе ''Kaменички парк“ (“Службени лист Града 
Новог Сада“, број 54/08) којом је проглашен за значајно природно добро III категорије, у 
циљу очувања изворности стила, планске организације простора, богатства дендрофлоре 
и оригиналних вртно-архитектонских елемената. Истом одлуком утврђени су режими 
заштите и прописане мере заштите које доприносе очувању и унапређењу заштићеног 
подручја, а управљање Спомеником природе ''Каменички парк'' поверено је Јавном 
комуналном предузећу ''Градско зеленило'' Нови Сад. 

Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 
2014.годину предвиђено је да се пројекти заштите и развоја заштићених природних 
добара финансирају на основу конкретне понуде управљача сачињене у складу са 
годишњим Програмом управљања донетим у складу са законом, а у оквиру расположивих 
наменских средстава. 

Сходно изнетом управљач - ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад се обратило за 
финансирање реализације наведеног пројекта за чега су му пренета средства у износу од 
4.936.329,14 динара. 

У оквиру реализације пројекта обављене су следеће активности: Искрчен је 
подраст инвазивних и биолошки мање вредних врста у боровој шумици код трим стазе, на 
укупној површини од 14.600 m2; Покошен је млад подраст на делу парковских површина 
који је искрчен прошле године, на укупној површији од 22.400 m2 (између Дечијег села и 
дворца, дуж главне пешачке стазе са обе стране у ширини 1.5 m, око језера); Уклоњена су 
62 сува стабла из парка, која су претходно дозначена од стране шумара НП ''Фрушка 
гора''; Велики травњак у парку површине 10 ha је редовно кошен током целе године. У 
оквиру реализације пројекта ''Санација и уређење Споменика природе 'Каменички парк' у 
Новом Саду'' обављена два кошења травњака у парку (на укупној површини од 210.000 
m2); Завршени су радови на обележавању граница ''Каменичког парка'', и то у делу 
границе парка од бензинске пумпе ''Павићевић'' према Дечијем селу и ОШ ''Јован 
Јовановић Змај'', односно до објекта дворца. Укупно је обележено око 1.000 метара 
границе поставком 140 комада металних стубића жуте боје, висине 70 cm и ширине 10 cm.  

Да је Пројекат реализован у целости на наведени начин и у складу са свим 
посебним условима потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним 
радовима од стране Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад и Покрајинског 
завода за заштиту природе Нови Сад. 

 

2. ''Санација и уређење Споменика природе 'Футошки парк' у Новом Саду'' 
Носилац пројекта-управљач: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад 

 
Одлуком о заштити Футошког парка ("Службени лист Града Новог Сада", број 18/06) 

Футошки парк у Новом Саду је у циљу очувања изворности стила  пезажне архитектуре, 
богатства дендрофлоре и других природних вредности, стављен под заштиту као 
споменик природе, а управљање је поверено Јавном комуналном предузећу "Градско 
зеленило" Нови Сад. 
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Планом управљања Спомеником природе "Футошки парк" за период од 2012. до 
2021. године, односно Програмом управљања Спомеником природе "Футошки парк" за 
2014. годину у делу ''Приоритетни циљеви, мере и активности на заштити, одржавању, 
праћењу стања и унапређењу природних и створених вредности'', као активност, између 
осталог, предвиђено је и уклањање девитализованих стабала, проредна сеча и попуна 
садњом нових стабала. 

Мониторингом стабала у периоду зима-пролеће 2013./2014. године у парку је 
регистровано 45 осушених стабала. 

Сходно изнетом управљач - ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад се обратило за 
финансирање реализације наведеног пројекта за чега су му пренета средства у износу од 
3.920.398,90 динара. 

У оквиру реализације пројекта "Санација и уређење Споменика природе 'Футошки 
парк' у Новом Саду" обављене су следеће активности: Уклоњено је 45 сувих стабала из 
парка; На месту уклоњених стабала посађене су адекватне саднице одговарајућих врста; 
Извршена је санација старијих стабала у парку орезивањем крошњи - уклоњене су суве и 
болесне гране у циљу постизања боље просветљености и статике крошњи; Саниране су 
травнате површине око новоуређених пешачких стаза у парку на површини од 414 m2. 
Извршено је додавање квалитетне земље (нивелација терена и хумузирање), и 
затрављивање насутих површина.  

Да је Пројекат реализован у целости на наведени начин и у складу са свим 
посебним условима потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним 
радовима од стране Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад и Покрајинског 
завода за заштиту природе Нови Сад. 

 

3. ''Санација и унапређење заштићених стабала у Новом Саду'' 
Носилац пројекта - управљач: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад 
 

Решењем Скупштине Града Новог Сада о заштити СП ''Амерички платан на 
Сајлову'', СП ''Дуд на Ченејском салашу'', СП ''Јаворолисни платан у Новом Саду'' и  СП 
''Амерички платан у Футогу'' („Службени лист Града Новог Сада“ број 2/95) као и Решењем 
Скупштине Града Новог Сада о заштити СП ''Платан у дворишту Основне школе 'Милош 
Црњански' у Новом Саду'' (''Службени лист Града Новог Сада'' број 20/02) наведена стабла 
су стављена под заштиту као споменик природе III категорије, а управљање је поверено 
Јавном комуналном предузећу "Градско зеленило" Нови Сад. 

Планом управљања заштићеним стаблима за период од 2012. до 2021.године и 
Програмом управљања заштићеним стаблима на територији Новог Сада за 2014. годину 
број 014.1-719/3 од 29. јануара 2014. године у делу ''Приоритетни циљеви, мере и 
активности на заштити, одржавању, праћењу стања и унапређењу природних и створених 
вредности'' предвиђене су потребне мере неге стабала, које обухватају активности у 
заштићеној зони стабала (крчење подраста у заштићеној зони стабала, корекција крошњи 
околних стабала), уклањање сувих грана из крошњи и примену потребних мера у циљу 
сузбијања биљних болести и штеточина што је као неопходне активности потврдио 
мониторинг стабала у периоду зима-пролеће 2013/2014. године. 

Сходно изнетом управљач - ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад се обратило за 
финансирање реализације наведеног пројекта за чега су му пренета средства у износу од 
999.314,34 динара. 

У оквиру реализације пројекта  обављене су следеће активности: 
• Уклоњен је подраст из заштићене зоне стабла СП ''Амерички платан на Сајлову''. 

Крчење је изведено тако да је остављен бршљан, као природни покривач тла. 
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• Уклоњен је подраст багрема из заштићене зоне стабла СП ''Дуд на Ченејском 
салашу''. 

• Извршено је уклањање сувих грана из крошње СП ''Платан у дворишту Основне 
школе 'Милош Црњански'''.Цела крошња је олакшана за 20% орезивањем. Орезана су 
околна стабла кестена, која се налазе у заштићеној зони стабла, чиме је решен проблем 
засене  платана. Изведен је третман адекватним инсектицидима у циљу сузбијања 
платанове стенице (Corythuca cilliata). 

• Извршено је уклањање сувих грана из крошње и орезивање крошње СП 
''Јаворолисни платан у Новом Саду''. Уклоњена су стабла која су се налазила у заштићеној 
зони стабла, те су својом позицијом засењивала платан ометајући нормалан развој 
крошње узрокујући и благ ''отклон'' целог заштићеног стабла (3 стабла брезе, 2 бора, 1 
смрча). 

• На стаблу СП ''Амерички платан у Футогу'' је изведен третман адекватним 
инсектицидима у циљу сузбијања платанове стенице (Corythuca cilliata). 

Да је Пројекат реализован у целости на наведени начин и у складу са свим 
посебним условима потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним 
радовима од стране Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад и Покрајинског 
завода за заштиту природе Нови Сад. 

 
 

VI. ИНФОРМИСАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ПОДАТАКА О СТАЊУ И КВАЛИТЕТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

 

1. Штампање едукативног пропагандног материјала 
Носилац пројекта: Show me DOO, Нови Сад 
 

У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите 
животне средине, Градска управа за заштиту животне средине је у 2014. години 
обезбедила у поступку јавне набаве услуге: штампaње едукативног пропагандног 
материјала (шифра и редни број: ЈНМВ-У-1/14) и то: 

 Брошура - "Зелени градови" (6000); 
 Плакат - "Стоп амброзији" (2.000 комада); 
 Плакат - "Заштити ближње искључи зујање" (2.000 комада); 
 Брошура - "Окрени нови лист" (2000); 
 Зидни календар (1500); 
 Распоред часова (6000); 
 Обележивач за књиге (6000); 
 Промотер пулт- комплет (2); 
 Агенда (1500); 
 Радна свеска за децу (4000). 

Пројекат је у целости реализован у року. 
Плакат „Стоп амброзији“ дистрибуиран је месним заједницама које се налазе на 

територији Града Новог Сада у циљу информисања становништва о начину на који се 
сами могу активно укључити у акцију сузбијања амброзије. 

Плакат „Заштити ближње искључи зујање" дистрибуиран је месним заједницама 
које се налазе на територији Града Новог Сада у оквиру годишње акције систематске 
заштите здравља новосађана од комараца. Циљ ове акције је да се становништво 
информише о начину добијања БТИ таблета против ларви комараца као и о начину 
сузбијања комараца.   
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Едукативни материјал (брошуре - "Зелени градови" и "Окрени нови лист", распоред 
часова, радна свеска за децу као и обележивач за књиге и др.) дистрибуиран је у 
предшколске установе као и у школе за основно образовање на територији Града Новог 
Сада у циљу образовања деце и ђака. Осим тога, овај материјал је дистрибуиран и у 
време одржавања едукативних радионоица намењених деци током обележавања 
значајнијих датума као нпр. Светски дан заштите животне средине, Европски дан без 
аутомобила и сл. 
 

2. Реконструкција интернет презентације Градске управе за заштиту животне 
средине 
Носилац пројекта: Факултет техничких наука Нови Сад - Универзитет у Новом Саду 

 
Актуелна и лако доступна информација један је од циљева Градске управе за 

заштиту животне средине. Управо из тог разлога, 1. јануара 2005. године, активиранa је 
интернет презентација Управе (www.environovisad.org.rs). Презентација прати смернице за 
израду сајтова државних органа и доступна је из свих интернет претраживача. 

У току 2014. године су настављањем континуитета реконструкција претходних 
година извршене следеће измене на сајту Управе (шифра и редни број: ЈНМВ-У-6/14): 
Израда новог графичког решења, редизајн насловне стране и анимираних мапа 
мониторинга ваздуха, буке и површинске воде на одабраним локалитетима уз 
постављање нових мерних места. Креирање нових линкова везаних за делокруг рада 
Управе: јавне набавке и локални регистар извора загађивача. Корисницима је пружена и 
могућност промене величине фонта (целокупне странице), за особе са посебним 
потребама. 
 Интернет презентација Управе је редовно ажурирана постављањем актуелних 
информација и вести и извршено је месечно одржавање базе података. Обезбеђене су 
услуге хостинга 24/7 и закуп интернет домена. Увидом у систем праћења статистике 
посете презентације током 2014. године евидентиран је велики број посетилаца.  

 
 

VII. ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 
 
Трошкови реализације програма укључују: 
 

1. Финансирање обраде података у вези са накнадом за заштиту и унапређење  
животне средине - пренета обавеза из 2013. године. 
 

2. Обавезу, у складу са чланом 43. Закона о заштити природе ("Службени гласник 
Републике Србије", бр. 36/09, 88/10 и 91/10-испр.), обезбеђења јавног увида и организује 
јавну расправу о предлогу акта о проглашењу заштићеног подручја и стручној основи – 
студији о заштити са картографском документацијом у најмање једном локалном листу 
јединице локалне самоуправе на чијој се територији налази подручје чија се заштита 
предлаже, а садржи податке о времену и месту јавног увида и јавне расправе. 
Обавештење о јавном увиду и јавној расправи о тексту Предлога одлуке о проглашењу 
парка природе "Бегечка јама" заштићеним подручјем са Студијом заштите и 
картографском документацијом је објављен у "Дневнику".  
 

3. Обавезу, у складу са чланом 43. Закона о заштити природе ("Службени гласник 
Републике Србије", бр. 36/09, 88/10 и 91/10-испр.), обезбеђења јавног увида и организује 
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јавну расправу о предлогу акта о проглашењу заштићеног подручја и стручној основи – 
студији о заштити са картографском документацијом у најмање једном дневном листу, који 
се дистрибуира на целој територији Републике Србије, а садржи податке о времену и 
месту јавног увида и јавне расправе. Обавештење о јавном увиду и јавној расправи о 
тексту Предлога одлуке о проглашењу парка природе "Бегечка јама" заштићеним 
подручјем са Студијом заштите и картографском документацијом је објављен у "Блицу".  

 


