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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
пољопривреде и заштите животне средине број: 401-00-488/2015-09 од 02. марта 2015.
године, донео Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015. 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; 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
2015. годину ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 10/15 и 38/15) конципиран је на бази
планираних прихода од 278.479.490,38 динара, опредељених Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2015. годину (''Службени лист Града Новог Сада'' бр. 68/14, 32/15 и 54/15).
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 2015. години
Ред.
број
1.
2.

3.
4.

Планирани
приходи у дин.

ВРСТА ПРИХОДА
Посебна накнада за заштиту и
унапређење животне средине
Накнада за супстанце које оштећују
озонски омотач и накнада за пластичне
кесе
Накнада од емисије SO2,NO2,
прашкастих материја и одложеног
отпада
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година - суфицит
УКУПНО:

Остварени
приходи у дин

240.000.000,00

220.620.287,65

100.000,00

111.000,00

6.000.000,00

1.176.749,15

32.379.490,38

32.379.490,38

278.479.490,38

254.287.527,18

Остварени приходи у 2015. години били су за 24.191.963,20 динара мањи од
планираних.

Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
животне средине за 2015. годину

5

Град Нови Сад - Градска управа за заштиту животне средине

ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ

Ред.
број
I
II

III
IV
V
VI

ВРСТА РАСХОДА
Подстицајни, превентивни и санациони
програми и пројекти
Програми и пројекти праћења стања
животне средине (мониторинг) на
територији Града Новог Сада
Програми заштите и развоја заштићених
природних добара на територији Града
Новог Сада
Образовне активности и јачање свести о
потреби заштите животне средине
Информисање и објављивање података
о стању и квалитету животне средине
Трошкови реализације Програма
УКУПНО:

Планирани
расходи у дин.

Остварени
расходи у дин.

214.379.490,38

178.507.316,96

7.000.000,00

4.536.402,00

10.000.000,00

9.157.746,37

40.000.000,00

40.000.000,00

4.210.000,00

3.722.580,00

2.890.000,00
278.479.490,38

605.151,60
236.529.196,93

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ у 2015. години (у динарима)
ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ у 2015. години (у динарима)
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА у 2015. години (у динарима)

254.287.527,18
236.529.196,93
17.758.330,25
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ФИНАНСИЈСКА РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ
I.

ПОДСТИЦАЈНИ, ПРЕВЕНТИВНИ И САНАЦИОНИ ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ

Ред.
НАЗИВ
Износ у
НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА
бр.
ПРОГРАМА - ПРОЈЕКТА
динарима
- програми и пројекти очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне
средине на јавним површинама на територији града Новог Сада
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa
дела Сомборског булевара – од
1.
ЈКП "Градско зеленило"
6.595.389,13
улице Јожефа Атиле до улице Цара
Душана у Новом Саду
Очување и унапређење блоковског
зеленила између улица
2.
Фрушкогорске, Јиричекове, Вељка
ЈКП "Градско зеленило"
4.395.666,37
Петровића и Илије Ђуричића у
Новом Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у
3.
Хајдук Вељковој улици у Нoвoм
ЈКП "Градско зеленило"
2.146.440,77
Сaду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa
између улица Бошка Бухе, Благоја
4.
ЈКП "Градско зеленило"
3.071.677,71
Паровића и Милице Стојадиновић
Српкиње у Новом Саду
Очување и унапређење зеленила
5.
мањих урбаних целина у Новом
ЈКП "Градско зеленило"
4.985.903,26
Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa
око Дома здравља на Булевару
6.
ЈКП "Градско зеленило"
3.018.434,46
цара Лазара и стамбеног блока иза
Дома здравља у Нoвoм Сaду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa на
Булевару Mихajлa Пупинa oд улицe
7.
ЈКП "Градско зеленило"
Moдeнe дo Успeнскe улице у Нoвoм
Сaду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa
8.
ЈКП "Градско зеленило"
пeтљe нa Mишeлуку у Нoвoм Сaду
Очување и унапређење зеленила
9.
улице Епископа Висариона у Новом ЈКП "Градско зеленило"
2.199.862,01
Саду
Очување и унапређење зеленила
10.
ЈКП "Градско зеленило"
2.165.983,41
Шумадијске улице у Новом Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у
11. улицaмa Пaвлa Симићa и Вaсe
ЈКП "Градско зеленило"
Стajићa у Нoвoм Сaду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa
12. улице Игњата Павласа у Нoвoм
ЈКП "Градско зеленило"
1.597.776,69
Сaду
13. Очување и унапређење засада
ЈКП "Градско зеленило"
4.159.537,81
Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
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14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

топола у делу Рељковићеве улице и
Кеја Скојеваца у Петроварадину
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa
дела Лиманског парка у Нoвoм Сaду
Очување и унапређење зеленила на
Булевару кнеза Милоша у Новом
Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa
разделне траке у улици Браће
Рибникар у Новом Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa
измeђу Булeвaра кнeзa Mилoшa и
улица Сeљaчких бунa, Бaтe Бркићa
и Душaнa Дaнилoвићa у Нoвoм Сaду
Продужимо живот јелкама
Очување и унапређење зеленила
Вардарске улице и улице Тихомира
Остојића у Новом Саду
Очување и унапређење зеленила
Велебитске улице у Новом Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa
улице Милана Савића у Нoвoм Сaду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa
измeђу Сoмбoрског булeвaра, улица
Tицaнoвe, Joвaнa Пoпoвићa и
Бaниjскe у Нoвoм Сaду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa
између Булевара војводе Степе,
улица Сељачких буна и Бате Бркића
у Новом Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa
измeђу улицa Jaнкa Чмeликa, Бoшкa
Врeбaлoвa и Никoлe Mиркoвa у
Нoвoм Сaду
Oчувaњe и унaпрeђeњe дeлa зeлeнe
пoвршинe измeђу улицa Клисaнски
пут и Сeнтaндрejски пут у Нoвoм
Сaду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa
између Омладинске улице,
Задружне улице и фудбалског
терена у Новом Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa
измeђу улицa Низијске,
Дурмиторске и Отокара
Кершованија у Нoвoм Сaду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa нa
Teмeринскoм путу у Нoвoм Сaду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у

ЈКП "Градско зеленило"

4.985.680,38

ЈКП "Градско зеленило"

15.959.772,55

ЈКП "Градско зеленило"

1.446.673,50

ЈКП "Градско зеленило"

10.173.141,28

ЈКП "Градско зеленило"

998.730,13

ЈКП "Градско зеленило"

4.834.575,02

ЈКП "Градско зеленило"

3.225.193,58

ЈКП "Градско зеленило"

3.630.816,15

ЈКП "Градско зеленило"

3.519.067,02

ЈКП "Градско зеленило"

3.295.980,26

ЈКП "Градско зеленило"

3.093.731,41

ЈКП "Градско зеленило"

-

ЈКП "Градско зеленило"

3.176.993,58

ЈКП "Градско зеленило"

1.647.606,85

ЈКП "Градско зеленило"
ЈКП "Градско зеленило"

2.196.575,48
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улици Косте Шокице у Нoвoм Сaду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у
30.
ЈКП "Градско зеленило"
2.724.887,11
Темеринској улици у Новом Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у
31. улици Бранка Радичевића у Новом
ЈКП "Градско зеленило"
2.008.294,26
Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa пo
32.
ЈКП "Градско зеленило"
зaхтeву мeсних зajeдницa
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa
стaмбeнoг блoкa измeђу Булевара
33. цaрa Лaзaрa, улица Шeкспирoвe и
ЈКП "Градско зеленило"
Нaрoднoг фрoнтa дo oбjeктa вртићa
"Maслaчaк" у Нoвoм Сaду
Oчувaњe и унaпрeђeњe блоковског
зеленила између улица Корнелија
34. Станковића, Јанка Чмелика,
ЈКП "Градско зеленило"
4.950.000,00
Орловића Павла и Веселина
Маслеше у Новом Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe блоковског
зеленила између улица Орловића
35. Павла, Јанка Чмелика, Облачића
ЈКП "Градско зеленило"
4.950.000,00
Рада и Веселина Маслеше у Новом
Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зеленила
36. разделне траке у улици Руменачки
ЈКП "Градско зеленило"
2.479.490,38
пут у Новом Саду
- програми и пројекти чишћења и санирања јавних површина на територији Града
Новог Сада у функцији заштите животне средине
Чишћење и санирање јавних
површина на потезу Фрушкогорског
1.
ЈКП "Чистоћа"
1.006.636,80
пута (пруга - Мошина вила рачвање за Поповицу)
Чишћење и санирање јавних
2.
ЈКП "Чистоћа"
2.017.689,60
површина насеља Чардак
Чишћење и санирање јавних
површина на потезу дела насеља
3.
Сремска Каменица – Мала
ЈКП "Чистоћа"
2.773.274,40
Каменица, Артиљево, Григовац,
Староиришки пут
Чишћење и санирање јавних
4.
ЈКП "Чистоћа"
1.210.118,40
површина насеља Депресија
Чишћење и санирање јавних
5.
површина насеља Ветерничка
ЈКП "Чистоћа"
2.425.632,00
рампа
Чишћење и санирање јавних
6.
ЈКП "Чистоћа"
2.759.875,20
површина насеља Горње Ливаде
Чишћење и санирање јавних
7.
површина насеља Стари Мајур и
ЈКП "Чистоћа"
2.783.424,00
Нови Мајур
Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
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8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

Чишћење и санирање јавних
површина насеља Мали Београд и
Мишин Салаш
Чишћење и санирање јавних
површина на потезу Каменичка ада
Чишћење и санирање јавних
површина насеља Буковачки плато
и Текије
Чишћење и санирање јавних
површина насеља Бегеч
Чишћење и санирање јавних
површина на потезу Радна зона
Север 1
Чишћење и санирање јавних
површина на потезу Радна зона
Север 2
Чишћење и санирање јавних
површина на потезу Радна зона
Север 3
Чишћење и санирање јавних
површина на потезу Радна зона
Север 4 - Врбак
Чишћење и санирање јавних
површина насеља Римски Шанчеви
Чишћење и санирање јавних
површина дела насеља Сремска
Каменица – Татарско брдо
Чишћење и санирање јавних
површина на потезу Буковац Лединци
Чишћење и санирање јавних
површина на потезу Радна зона
Исток - Победа
Чишћење и санирање јавних
површина насеља Слана Бара
Чишћење и санирање јавних
површина насеља Југовићево
Чишћење и санирање јавних
површина на потезу Футог - Бегеч
Чишћење и санирање јавних
површина на потезу Сајлово Руменка
Чишћење и санирање јавних
површина насеља Адице
Чишћење и санирање јавних
површина дела насеља Каћ –
Сунчани Брег и Петровданско
насеље

ЈКП "Чистоћа"

4.092.494,40

ЈКП "Чистоћа"

4.948.195,20

ЈКП "Чистоћа"

1.529.126,40

ЈКП "Чистоћа"

3.019.699,20

ЈКП "Чистоћа"

2.953.699,20

ЈКП "Чистоћа"

3.800.428,80

ЈКП "Чистоћа"

2.059.795,20

ЈКП "Чистоћа"

2.709.945,60

ЈКП "Чистоћа"

1.244.338,80

ЈКП "Чистоћа"

1.612.512,00

ЈКП "Чистоћа"

2.047.862,40

ЈКП "Чистоћа"

1.917.945,60

ЈКП "Чистоћа"

2.481.578,40

ЈКП "Чистоћа"

3.650.966,40

ЈКП "Чистоћа"

1.041.672,00

ЈКП "Чистоћа"

731.241,60

ЈКП "Чистоћа"

8.061.340,80

ЈКП "Чистоћа"

1.993.944,00
УКУПНО:

178.507.316,96
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II. ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
(МОНИТОРИНГ) НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
Ред.
бр.

УСЛУГА

1.

Праћење квалитета ваздуха на
територији Града Новог Сада

2.

Праћење стања и прогноза
аерополена на територији Града
Новог Сада

3.

4.

ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА

Праћење нивоа буке на територији
Града Новог Сада
Утврђивање параметара еколошког
и хемијског статуса површинских
вода на територији Града Новог
Сада у 2015. години

Институт за заштиту на
раду а.д., Нови Сад и
Завод за јавно здравље
Шабац
Природно –
математички факултет
– Универзитет у Новом
Саду
Институт за јавно
здравље Војводине
Институт за јавно
здравље Војводине
УКУПНО:

Износ у
динарима
2.337.960,00

672.942,00

669.600,00

855.900,00
4.536.402,00

III. ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА
ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ДОБАРА
Ред
.бр.
1.

2.

3.

НАЗИВ
ПРОГРАМА - ПРОЈЕКТА
Реализација дела активности
предвиђених Програмом
управљања СП „Каменички парк“ за
2015. годину
Реализација дела активности
предвиђених Програмом
управљања СП „Футошки парк“ за
2015. годину
Реализација дела активности
предвиђених Програмом
управљања заштићеним стаблима
на територији Новог Сада за 2015.
годину

НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

Износ у
динарима

ЈКП "Градско зеленило"

7.774.542,42

ЈКП "Градско зеленило"

1.213.845,07

ЈКП "Градско зеленило"

169.358,88

УКУПНО:

9.157.746,37
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IV. ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ И ЈАЧАЊЕ СВЕСТИ О ПОТРЕБИ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Износ
средстава
обезбеђених
од Управе
(динара)

Ред.
бр.

Назив
програма/пројекта

Назив удружења

1.

„Изабери храну, сачувај природу“

Омладинска Организација
"Red Line"

200.000,00

2.

„Чувај енергију, чувај свет“

Омладинска Организација
"Red Line"

214.500,00

3.

"КОМПАКТ магазин"

"Асоцијација за управљање
чврстим отпадом"

375.000,00

4.

Бренд "ФУТОШКИ КУПУС" стварање и
развијање свести о значају заштите
животне средине кроз производњу здраве
хране

Удружење произвођача и
прерађивача футошког
купуса и футошког киселог
купуса "Футошки купус"

200.000,00

5.

"Летња пустоловина"

Покрет горана Новог Сада

355.000,00

6.

12. "Новосадска јесен"

Покрет горана Новог Сада

400.000,00

7.

"Дај ми крила један круг"

Удружење "Живот као
инспирација"

380.000,00

8.

„Вода је извор живота! Чувајмо је!“

Инжењери заштите животне
средине

150.000,00

9.

"Добри стари храст"

Удружење "Стаза Кедра"

348.000,00

10.

"Еколошко уређење"

Удружење "Стаза Кедра"

390.000,00

11.

„Да ли компостирате?“

Удружење "Грађанин"

377.000,00

12.

„Почисти за љубимцем“

Удружење "Грађани"

363.000,00

13.

„Сијалични отпад-не бацај рециклирај 2015“

Удружење грађана
"Комшија-Петроварадин"

200.000,00

14.

Изложба "Чудесна лепота минерала"

Друштво љубитеља
минерала, стена и фосила
"ГЕО-ПАН"

50.000,00

15.

„Значај биомасе за обновљиве изворе
енергије“

Удружење "АЛМА МОНС
ЕКО"

380.000,00

16.

„Не отпад већ корисна сировина“

Удружење "АЛМА МОНС
ЕКО"

240.000,00

17.

„Носим еко кесу, а ти?“

Удружење грађана "Фабрика
знања и очувања"

375.000,00

18.

„Без разлике за екологију“

Удружење грађана "Фабрика
знања и очувања"

372.000,00

19.

„Управљање отпадом“

Удружење грађана "Еко
смер"

200.000,00
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20.

„Биомаса као обновљив извор енергије“

Удружење грађана "Еко
смер"

200.000,00

21.

„Обновљиви извори енергије“

Удружење грађана "Еко
омладина"

200.000,00

22.

„Управљање отпадом-рециклажа“

Удружење грађана "Еко
омладина"

200.000,00

23.

„Стари рачунари и еколошки прихватљив
начин њиховог одлагања“

Удружење грађана "Youth
Fest" Нови Сад

160.000,00

24.

Органско сточарство у функцији заштите
животне средине на ободном подручју
"Ковиљско-петроварадинског рита"

Удружење грађана "Зелена
мрежа Војводине"

200.000,00

25.

„Здраво земљиште за здрав живот“

Удружење грађана "Зелена
мрежа Војводине"

200.000,00

26.

"Зелени дан"

Удружење грађана
„Новосађани Нови Сад"

390.000,00

27.

„Култура живљења“

Ритам здравља

150.000,00

28.

„Укључи мозак-искључи светло!“

Удружење грађана "Youth
Fest" Нови Сад

110.000,00

29.

„Дунавска обала без отпада за лепши Нови
Сад“

Новосадска женска
иницијатива

171.000,00

30.

"Мајке - кључни фактор стварања еколошки
свесних генерација"

Новосадска женска
иницијатива

160.000,00

31.

„Природна добра Новог Сада“

32.

„Пластично није фантастично“

33.

"Енергија је покретач наших живота"

Еколошко удружење грађана
"Зелено питање"

200.000,00

34.

Еколошка едукација "Да боље упознамо
свет око нас"

Еколошко удружење грађана
"Зелено питање"

395.000,00

35.

"Еко трансформатор"

Удружење грађана
„Неоплантенсис“

398.000,00

36.

„Green fashion“

Удружење "Асистент"

305.000,00

37.

„ЕКО распуст“

Удружење "Асистент"

374.000,00

38.

"Научи да волиш свој град-знање за мале и
велике"

Друштво "Распустилиште"

100.000,00

39.

„Екологија - добар посао за младе“

Омладина југословенске
асоцијације за борбу против
СИДЕ Нови Сад

200.000,00

40.

"Протект-Респект"

Удружење грађана "Култура
на длану"

346.000,00

41.

"Пређи на алтернативно гориво, сачувај
Нови Сад"

Удружење грађана "Култура
на длану"

369.000,00

Удружење грађана
„Омладински центар
Војводине“
Удружење грађана
„Омладински центар
Војводине“

200.000,00

390.000,00
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42.

„Еколошки едукатор“

Омладина југословенске
асоцијације за борбу против
СИДЕ Нови Сад

182.500,00

43.

„Велики Рит и ми“

Удружење „Снага породице“

360.000,00

44.

"Путујућа еколошка представа-Околинко"

Удружење „Снага породице“

380.000,00

45.

"Мој зелени Град"

46.

"Рециклирај-Креирај"

47.

„Рециклирај отпад и сачувај град-еколошка
радионица“

Удружење грађана
„Неоплантенсис“

370.000,00

48.

Мислити на зелену енергију, значи мислити
на будућност

Удружење грађана за
"Обновљиве изворе
енергије"

150.000,00

49.

"Значај органске производње"

"Алфа ЗН"

370.000,00

50.

Самостално компостирање "у свом
двориштву"

"Асоцијација за управљање
чврстим отпадом"

385.000,00

51.

"Портрет екологије"

Удружење жена "Ромена"

360.000,00

52.

"Еколошка инспирација"

53.

"Еко будућност"

54.

„Зелени основац“

Удружење „Хиперион“

398.000,00

55.

Зелена новосадска рубрика у ТВ емисији
"ЕКОБАЛАНС"

Удружење „ЕКО-ГЕА“

100.000,00

56.

„Еко базар“

Удружење „Обновљена
заједница Нови Сад“

360.000,00

57.

„Знање у природи

Удружење грађана "EKO
LIVING"

350.000,00

58.

„Капљице по капљице“

Удружење "Покрет за развој
еколошке свести"

370.000,00

59.

„Реци рециклажа“

Удружење грађана "EKO
LIVING"

350.000,00

60.

„Хајде да говоримо о климатским
променама“

Удружење "Покрет за развој
еколошке свести"

350.000,00

61.

„Екомјусик & Арт“

Удружење „Хиперион“

360.000,00

62.

„Храна и животна средина“

Удружење „Едуеко“

400.000,00

63.

„Јачање капацитета и изградња свести о
потреби активног учествовања у заштити
природе са посебним акцентом на
заштићена подручја“

Удружење „Фажис“

400.000,00

64.

Промоција органске пољопривреде у циљу
очувања природних ресурса и животне
средине

Удружење „Едуеко“

400.000,00

65.

"Искористимо биоотпад"

Удружење "Хенди Ветерник"

370.000,00

Удружење "Живот као
инспирација""
Центар за Еколошка
Истраживања и развој

Удружење „Биос
иницијатива“
Удружење „Биос
иницијатива“

370.000,00
377.000,00

350.000,00
384.000,00
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66.

"И ја сам дете са ове планете"

Удружење "Хенди Ветерник"

380.000,00

67.

„Паркирај ауто и шетај“

Удружење песника
„Миљаново перо“

370.000,00

68.

„Цегер на пијацу а не кесе“

Удружење песника
„Миљаново перо“

375.000,00

69.

„Отпад као ресурс“

Удружење „Фажис“

400.000,00

70.

„Обновљиви извори енергије“

Удружење грађана за
"Обновљиве изворе
енергије"

150.000,00

71.

„Употреба хумуса у циљу производње
еколошки безбедне хране“

Удружење грађана "Земља
живих"

380.000,00

72.

"Запловимо- Научимо да сачувамо Дунав"

Савез студената Природно
математичког факултета

300.000,00

73.

„Едукација за Новосађане/ке“

Савез студената Природно
математичког факултета

280.000,00

74.

„Зелени конзули“

Савез студената
Универзитета у Новом Саду
Студентска организација
Технолошког факултета

300.000,00

75.

„Организовање едукација о значају заштите
животне средине на УНС“

Савез студената
Универзитета у Новом Саду
Студентска организација
Технолошког факултета

280.000,00

76.

"Сачувајмо планету-рециклирај и ти"

Удружење "Сунце ЦН"

390.000,00

77.

„Ја бирам природу“

Унија младих Србије

270.000,00

78.

„Дунавски еколошки семинар“

Унија младих Србије

290.000,00

79.

„Зелени циљ“

Студентска асоцијација
Филозофског факултета

290.000,00

80.

Екорадионица промоције очувања и
ефикасног коришћења природних ресурса
"Вода извор живота и здравља"

Унија еколога "UNECO" Нови
Сад

200.000,00

81.

„Локални еколошки лидери“

Заједница организација
студената екологије и
заштите животне средине

270.000,00

82.

"Зелени поздрав"

Удружење грађана
„Новосађани Нови Сад"

380.000,00

83.

„Тајна није- имамо дивље депоније“

Удружење "Центар за развој"

310.000,00

84.

„Еко викенд“

Студентска асоцијација
Филозофског факултета

290.000,00

85.

„Зелена конференција“

Студентска асоцијација
Факултета техничких наука

275.000,00

86.

„Енергетски ефикасна домаћинства“

Удружење "Центар за развој"

340.000,00

87.

"Не отпадај по Кампусу"

Студентска асоцијација
Универзитета у Новом Саду

320.000,00

88.

„Еко средњошколци“

Студентска асоцијација
Факултета техничких наука

320.000,00
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Заједница организација
студената екологије и
заштите животне средине
Удружење „Зелени Еколошки
центар“
Удружење жена "Ромена"
Удружење „Обновљена
заједница Нови Сад“

89.

Екоманија 10-десета еколошка недеља на
Новосадском универзитету

90.

"Одржива будућност-одржив живот"

91.

„Компостирај и ти“

92.

„Рециклирај“

93.

"Упознајмо природне вредности Новог Сада
и заштитимо природу"

Студентска унија
Филозофског факултета

253.000,00

94.

Организација манифестације „Пикник у
парковима Новог Сада“

Студентска унија
Филозофског факултета

270.000,00

95.

„Едукација о пречишћавању ваздуха у
Новом Саду кроз формирање нових
зелених површина“

96.

„Фотографија говори више од 1000 речи“

97.

„Филм за природу“

98.

"Причам ти о природи"

Хуманитарна организација
"Владика Платон
Атанацковић"
"Центар за истраживање
Дунавског региона"
"Центар за истраживање
Дунавског региона"
Феријални клуб Нови Сад

99.

"ЕКОвид"

Феријални клуб Нови Сад

260.000,00

100.

"Еколошки инструменти"

400.000,00

101.

"Еко трибине у мом крају"

102.

"Хоћу да знам"

Удружење "Block rock fest"
Удружење Рома "Рромано
Суно"
Удружење "Молекул"

103.

„Амбалажа пестисида куда са њом?“

Удружење "Молекул"

400.000,00

104.

"Еколошке радионице у вртићу"

"Центар Јутро"

395.000,00

105.

"Природа око нас"

Удружење "ОЗОН 021"

395.000,00

106.

"Мој школски врт"

400.000,00

107.

„Рециклирам данас - мислим на сутра“

108.

"Од проблема до решења"

109.

"Упознај придродна добра Новог Сада"

110.

"Можеш и ти"

111.

"Учимо да чувамо воду"

Удружење "ОЗОН 021"
"Таргет" Центар за
превенцију девијантног
понашања код младих"
"Таргет" Центар за
превенцију девијантног
понашања код младих"
Удружење "Зелени Тим"
Нови Сад
Удружење "Зелени Тим"
Нови Сад
Удружење "Еко Лајф 021"

112.

"Управљање отпадом"
"Ветрозаштитни појас-естетика у служби
екологије"

395.000,00

330.000,00
290.000,00
370.000,00
385.000,00

365.000,00
270.000,00
260.000,00
250.000,00

375.000,00
400.000,00

395.000,00

392.000,00
395.000,00
398.000,00
400.000,00

115.

"Научимо све о природним ресурсима"

Удружење "Еко Лајф 021"
Тим за превенцију и
сузбијање криминалитета
Тим за превенцију и
сузбијање криминалитета
Удружење "Капљица"

116.

"Здрава храна -органска пољопривреда"

Удружење "Капљица"

400.000,00

117.

"Рециклажом до играчке"

Удружење грађана "Фирге"

400.000,00

118.

„Убаци у прави кош“

395.000,00

119.

"Научимо"

120.

"Чувајмо воду"

Удружење грађана "Фирге"
Удружење грађана
"Пролеће"
Удружење грађана
"Пролеће"

113.
114.

"Обновљиви извори енергије"

390.000,00
400.000,00
390.000,00

395.000,00
400.000,00
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123.

„Отпад , шта са њим?“
„Загађење земљишта пестицидима и
његове последице“
"Стварање нових навика кроз игру"

124.

Радионица "Зелено Сунце"

125.

"ЕКОЛОГИЈА-основа будућности"

126.

„ЕКОТЕКА“

121.
122.

Удружење "ЕКО НС"

390.000,00

Удружење "ЕКО НС"

400.000,00

Центар "Јутро"
Унија еколога "UNECO" Нови
Сад
Удружење „Зелени Еколошки
центар“
Студентска асоцијација
Универзитета у Новом Саду

395.000,00
220.000,00
300.000,00
288.000,00
40.000.000,00

V. ИНФОРМИСАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ПОДАТАКА О СТАЊУ И КВАЛИТЕТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Ред.
бр.

УСЛУГА

ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА

1.

Штампање едукативног материјала

Јерковић МБМ ДОО
Нови Сад и Балатон
штампа ДОО, Нови
Сад

2.

Реконструкција интернет
презентације Градске управе за
заштиту животне средине

Social Media Hub d.o.o,
Београд
УКУПНО:

Износ у
динарима
3.304.020,00

418.560,00
3.722.580,00

VI. ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
Ред.
бр.
1.

2.

3.

4

НАЗИВ

НОСИЛАЦ

Градска управа за
заштиту животне
средине
Градска управа за
Оглас у дневном листу „Дневник“ за јавни
заштиту животне
увид и јавну расправу
средине
Градска управа за
Оглас у дневном листу „Блиц“ за јавни увид и
заштиту животне
јавну расправу
средине
Закуп изложбеног простора на
Градска управа за
Међународним сајмовима "ЛОРИСТ" - 23.
заштиту животне
Међународном сајму "ЕКО СВЕТ"
средине
УКУПНО:
Оглас у "Дневнику" за конкурс

Износ у
динарима
15.724,80

4.492,80

28.014,00

556.920,00
605.151,60
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РЕАЛИЗАЦИЈA ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

I. ПОДСТИЦАЈНИ, ПРЕВЕНТИВНИ И САНАЦИОНИ ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ

- Програми и пројекти очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне
средине на јавним површинама на територији Града Новог Сада:
1. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa дела Сомборског булевара – од улице Јожефа
Атиле до улице Цара Душана у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Изградња дела Сомборског булевара у Новом Саду који је повезао велике
стамбене зоне града, чиме је значајно растерећен саобраћај у том делу града завршена је
2011. године. Како су инфраструктурни радови на делу Сомборског булевара од улице
Јожефа Атиле до улице цара Душана, завршени током 2012. године, тај део булевара је
остао без зеленила.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је повезивање озелењених делова булевара, и обезбеђење потребног
континуитета дрвореда подизањем линијског зеленила на делу булевара између улица
Јожефа Атиле и цара Душана садњом двостраног једноредог дрвореда, садњом дрвећа и
украсног шибља у разделном острву. Извршена је реконструкција и подизање травњака у
зеленим тракама.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 6.595.389,13 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.
2. "Очување и унапређење блоковског зеленила између улица Фрушкогорске,
Јиричекове, Вељка Петровића и Илије Ђуричића у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Блоковско зеленило има улогу заштите сунчане стране зграда, заштиту
унутрашњости блока од штетних утицаја саобраћајница, a уједно ствара тампон зеленила
на ободу блока.
У циљу очувања и унапређења блоковског зеленила у функцији заштите животне
средине извршено је уклањање 9 стабала, вађење пањева након уклањања стабала и
постојећих пањева – укупно 21 комад, орезивање 7 стабала, садња 64 комада лишћара, 9
комада четинара и 1795 комада шибља, формирање 273 m живе ограде садњом врста
Ligustrum ovalifolium и Hibiscus syriacus, као и подизање травњака на површини од 586 m2 и
малчирање површина око дрвећа и шибља након садње.
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У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 4.395.666,37 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.
3. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у Хајдук Вељковој улици у Нoвoм Сaду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Хајдук Вељкова улица налази се у непосредној близини Новосадског сајма,
протеже се од Булевара краља Петра I до Футошке улице и једна је од прометнијих улица
у граду. Оријентисана је у правцу север-југ што је чини изузетно осунчаном у летњем
периоду.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је уклањање 19 стабала софоре и липе са пањевима, уклањање 2 постојећа
пања, орезивање 5 стабала уклањањем сувих и оштећених грана и садња 70 комада
Fraxinus excelsior ‘Globosa’ (у отворе у паркингу садња 33 дрворедна стабла са поставком
перфорираних цеви за заливање, у зони постојећег травњака 40 стабала) и 3 комада липе
(Tilia americana), садња 23 комада шибља Pyracantha coccinea, садња 60 комада
покривача тла Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' као и малчирање површина око свих
посађених садница дрвећа и шибља.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 2.146.440,77 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. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa између улица Бошка Бухе, Благоја Паровића и
Милице Стојадиновић Српкиње у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Простор између улица Бошка Бухе, Благоја Паровића и Милице Стојадиновић
Српкиње налази се у зони становања и као неформални "парк" у овом делу града има
велики број корисника различите старосне доби, посебно деце, пошто се у непосредној
близини налази дечије игралиште.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је: уклањање 9 стабала, вађење пањева, хумузирање терена, садња 42 комада
лишћара и четинара, садња 933 комада шибља, малчирање површина око садница и
шибља и реконструкција травњака на површини од 4.700 m2.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 3.071.677,71 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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5. "Очување и унапређење зеленила мањих урбаних целина у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Мање урбане целине обухваћене овим пројектом су: површина на окретници у
улици Фрање Клуза која је била уређена стихијском садњом станара зграде, централни
простор на раскрсници улица Мише Димитријевића и Ђорђа Сервицког који је био
функционално необликован, простор испред Спенс-а у Радничкој и Сутјеској улици који је
био девастиран.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је уклањање 9 стабала, вађење пањева након уклањања стабала, орезивање 2
стабала, хумузирање плодном земљом, садња 43 комада лишћара, садња 3.829 комада
шибља, садња 3 комада високог шибља, садња 923 комада Lygustrum ovalifolium ради
формирања 102 m живе ограде, малчирање површина око посађеног дрвећа, шибља и
живе ограде, подизање травњака на површини од 1.795 m2, подизање 57,9 m2 перењака
садњом 281 комада перена, подизање 27 m2 цветне гредице садњом 675 комада сезонског
цвећа.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 4.985.903,26 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. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa око Дома здравља на Булевару цара Лазара и
стамбеног блока иза Дома здравља у Нoвoм Сaду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршена је садња: 75 комада садница из категорије високог дрвећа: 28 комада мечје
леске, 9 липа, 12 копривића, 18 комада дивљег кестена, 1 копривића бођоша, 1 платана, 3
пирамидална храста и 3 пирамидална јасена; 31 саднице из категорије нижег лишћарског
дрвећа: 7 украсних јабука, 11 црвенолисних шљива и 13 украсних трешања; 594 комада
шибља: 240 комад спирее Голд Флејм, нара 198 комада и спирее јапоника 156 комада.
Планиране пројектне активности на очувању и унапређењу зеленила у стамбеном блоку
прате његово предходно уређење, услове средине и стамбену намену простора.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 3.018.434,46 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. Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa на Булевару Mихajлa Пупинa oд улицe Модене
до Успенске улице у Новом Саду
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Пошто су се средства за реализацију Програма динамички (месечно, квартално)
неравномерно остваривала, реализација наведеног пројекта није извршена услед
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недостатка истих. Осим наведеног, Пројектом планирани радови везани су и за мировање
вегетације, временске услове, доба године и сл.

8. Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa пeтљe нa Mишeлуку у Нoвoм Сaду
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Пошто су се средства за реализацију Програма динамички (месечно, квартално)
неравномерно остваривала, реализација наведеног пројекта није извршена услед
недостатка истих. Осим наведеног, Пројектом планирани радови везани су и за мировање
вегетације, временске услове, доба године и сл.
9. "Очување и унапређење зеленила улице Епископа Висариона у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
У улици Епископа Висариона установљено је сушење и пропадање горског јавора
услед неповољних услова градске средине иако су претходних година вршене санитарне
мере орезивања сувих грана и уклањања сувих стабала.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је уклањање 20 стабала, вађење пањева (24 комада), орезивање 15 стабала,
садња 48 комада лишћара и 93 комада шибља, као и подизање травњака машинском
сетвом на површини од 644 m2.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 2.199.862,01 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. "Очување и унапређење зеленила Шумадијске улице у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Шумадијска улица налази се на Подбари, делу града који је током последњих
година мењао изглед, старе трошне куће замењене су вишеспратицама услед чега је
дошло до оштећења па и уништења некадашњег виталног зеленила у улици.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је уклањање 11 стабала, вађење пањева након уклањања стабала као и вађење
постојећих пањева, орезивање 9 стабала уклањањем сувих и оштећених грана, садња 29
комада лишћара ускопирамидалног и округластог хабитуса усклађеног са профилом
улице, формирање 304 m живе ограде садњом 2736 комада Ligustrum ovalifolium и
реконструкција травњака на површини од 908 m2.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 2.165.983,41 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.
Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
животне средине за 2015. годину
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11. Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у улицaмa Пaвлa Симићa и Вaсe Стajићa у
Нoвoм Сaду
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Пошто су се средства за реализацију Програма динамички (месечно, квартално)
неравномерно остваривала, реализација наведеног пројекта није извршена услед
недостатка истих. Осим наведеног, Пројектом планирани радови везани су и за мировање
вегетације, временске услове, доба године и сл.

12. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa улице Игњата Павласа у Нoвoм Сaду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Улица Игњата Павласа се налази у строгом центру Новог Сада.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршена је: садња 8 дрворедних садница врсте Zelkova serrata у полипропиленске цеви,
са поставком металних елемената заштите, садња 255 комада шибља врсте Cotoneaster
dammeri 'Coral Beauty' на мањим зеленим површинама, садња 50 комада шибља врсте
Spirea japonica (Gold Flame), формирање живе ограде садњом Ligustrum ovalifolium (558
комада), садња 3 комада Cedrus atlantica и 15 комада врсте Pinus nigra на већим зеленим
површинама, малчирање површина око садница након садње дрвећа и шибља и
реконструкција травњака укупне површине 304 m2.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 1.597.776,69 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. "Очување и унапређење засада топола у делу Рељковићеве улице и Кеја
Скојеваца у Петроварадину"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је уклањање 27 комада стабала тополе старости преко 40 година која су
доживела дубоку физиолошку зрелост и као таква, у неповољним временским приликама,
представљају опасност по околину; орезивање крошњи дрвећа 60 стабала тј. редуковање
грана које улазе у габарит коловоза ради несметаног одвијања саобраћаја, крчење
самоникле вегетације на површини од 8700 m2, садња 12 комада лишћара, 443 комада
шибља и 391 комад перена (формирање цветне гредице површине 85,3 m2) као и
формирање травњака на површини од 225,2 m2 .
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 4.159.537,81 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.
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14. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa дела Лиманског парка у Нoвoм Сaду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Лимански парк се налази у средишњем делу стамбеног насеља Лиман које заузима
око 226 ha градске површине, а окружен је врло прометним саобраћајницама и једини је
парк у овом делу града.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је уклањање 12 комада старих, прераслих стабала, вађење 25 комада пањева,
садњa 137 комада листопадног, 15 комада четинарског дрвећа, као и садњa 1.038 комада
шибља.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 4.985.680,38 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.
15. "Очување и унапређење зеленила на Булевару кнеза Милоша у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
На Булевару Кнеза Милоша пре двадесетак година подигнут је дрворед јавора.
Како је у више наврата долазило до сушења појединих стабала, неколико пута је, без
већег успеха, вршена њихова замена, али и након низа година дрвореда стабла нису
достигла потребан хабитус, а тиме нису задовољила ни еколошку ни заштитну функцију.
На основу извршене валоризације постојеће вегетације којом је установљено да су
у већем делу дрвореда присутна стабла смањене виталности: на 67% стабала уочене су
рак-ране у врату корена или на деблу, настале као последица различитих механичких
оштећења, на око 15% стабала установљена су фитопатолошка и ентомолошка
оштећења, док 14% стабала нема адекватан хабитус и да свега 4% постојећих стабала
има задовољавајући квалитет.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је уклањање 91 стабла, вађење пањева, орезивање 18 стабала уклањањем
сувих и оштећених грана, уклањање насутог слоја неплодне земље, хумузирање плодном
земљом у разделној траци (92 m2). Извршена је и садња: 245 лишћара (33 комада је
посађено у отворе у паркингу и око њих је постављена метална заштита), 7 четинара, 7260
комада шибља и 370 комада живе ограде. Површине око посађеног шибља и живе ограде
малчиране су након садње и извршена је реконструкција травњака на површини од 2.496
m2.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 15.959.772,55 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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16. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa разделне траке у улици Браће Рибникар у
Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Улица Браће Рибникар представља веома прометну саобраћајницу у којој је у
протеклим годинама уређен коловоз, бициклистичке и пешачке стазе. Разделно острво је
дуго 479 m, а jедино постојеће зеленило (Tamarix tetranda) било је присутно на свега 20 m
дужине острва.
У циљу очувања и унапређења зеленила дуж разделне траке извршена је садња
2.405 комада шибља Tamarix tetranda. Садња је вршена на неозелењеном делу разделне
траке након измене земље на површини за садњу шибља. Након садње извршено је
малчирање око шибља.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 1.446.673,50 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.
17. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa измeђу Булeвaра кнeзa Mилoшa и улица
Сeљaчких бунa, Бaтe Бркићa и Душaнa Дaнилoвићa у Нoвoм Сaду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Слободан простор између Булeвaра кнeзa Mилoшa и улица Сeљaчких бунa, Бaтe
Бркићa и Душaнa Дaнилoвићa налази се у зони становања и представља место за одмор и
рекреацију. Како се у оквиру овог простора налазе дечије игралиште на отвореном и
спортски терени међу многобројним корисницима је и велики број деце и младих.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је уклањање 46 комада дрвећа, вађење пањева и хумузирање предметне
површине, садња 65 лишћара (22 комада ликвидамбар и 38 комада лириодендрон) и 5
четинара (кедар), малчирање површина око посађеног дрвећа након садње и
реконструкција постојећег травњака на површини од 8920 m2.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 10.173.141,28 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.
18. "Продужимо живот јелкама"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
У циљу заштите четинара током новогодишњих и божићних празника и очувања и
унапређења зеленила у функцији заштите животне средине 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.
Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
животне средине за 2015. годину

24

Град Нови Сад - Градска управа за заштиту животне средине

У оквиру реализације пројекта, за време божићних и новогодишњих празника
подељено је 200 јелки са бусеном које су првобитно послужиле за кићење, у
институцијама на територији Града Новог Сада, као што су основне школаме, вртићи
Предшколске установе "Радосно детињство", Клинички центар Војводине – Институт за
психијатрију, УЛУП-у, Центар за социјални рад Града Новог Сада (Сигурна кућа),
АДОМНЕ-у, Родитељска кућа, Сигурна женска кућа, Удружење за помоћ зависницима
„Раскршће“, Савез слепих и глувих Војводине, Дом за децу и омладину ометену у развоју у
Ветернику са још две испоставе, СОС Дечије село у Сремској Каменици "Др Милорад
Павловић", СОШО „Милан Петровић“ Нови Сад, Геронтолошки центар Нови Сад,
Геронтолошки центар - прихватна станица са дневним боравком за бескућнике и
прихватилиште у Футогу, Покрет горана Новог Сада, Хуманитарни центар Краљица
Марија, Прихватилиште у Футогу, Институт за здравствену заштиту деце и омладине
(Дечија болница), Caritas Dekanata, Завод за здравствену заштиту студената.
Након божићних и новогодишњих празника јелке су посађене у двориштима
наведених установа како би допринеле побољшању зеленог фонда на микролокалитетима
у којима најчешће бораве стари и деца.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015. 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.
19. "Очување и унапређење зеленила Вардарске улице и улице Тихомира Остојића
у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Током 2014. године, у Вардарској улици и улици Тихомира Остојића изведени су
радови на реконструкцији саобраћајних површина, атмосферске канализације и водоводне
мреже, где је након извршених радова уништен постојећи зелени фонд.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине,
извршена је садња: 105 комада лишћара, 58 комада четинара и 588 комада шибља,
малчирање површина око посађеног дрвећа и шибља, као и подизање травњака ручном
сетвом на површини од 1.376 m2.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 4.834.575,02 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.
20. "Очување и унапређење зеленила Велебитске улице у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
У Велебитској улици, у предходном периоду, реконструисане су саобраћајне
површине. На једној страни улице, заступљено је индивидуално становање, док се на
супротној страни налазе спортски терени, дечије игралиште и новоизграђена основна
школа.
Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
животне средине за 2015. годину
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У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршена је садња 102 комада дрвећа и 460 комада шибља. Избор врста је прилагођен
карактеристикама улице. Наиме, на страни улице са индивидуалним становањем због
постојећих надземних и подземних инсталација извршена је садња кугластих форми
дрвећа (кугласти багрем Robinia pseudoacacia ’Globosa’) у полипропиленске цеви (29
комада), а у делу где није могуће садити дрвеће извршена је садња шибља Berberis
thunbergii ’Atropurpurea’. На супротној страни улице, на зеленим површинама између
коловоза и пешачке стазе извршена је садња ускопирамидалних форми дрвећа, док је у
слободном простору уз пешачку стазу и на новоизграђеном паркингу извршена садња
високог дрвећа са разгранатом крошњом (копривић Celtis australis). На делу зелених
површина у паркингу испод дрвећа извршена је садња украсног полеглог шибља Lonicera
pileata. Такође је извршено малчирање површина око дрвећа и шибља након садње и
реконструкција травњака - подизање травњака ручном сетвом на 1.615 m2 површине без
измене земље између тротоара и коловоза и са изменом земље у слоју 20 cm на
површини дуж друге стране тротоара и око паркинг простора.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 3.225.193,58 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.
21. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa улице Милана Савића у Нoвoм Сaду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Улица Милана Савића налази се у насељу Телеп. Током 2014. године у овој улици
извршени су инфраструктурни радови, обављена је реконструкција саобраћајних
површина, како коловозних трака, тако и тротоара, те су се услови за уређење зелених
простора створили тек након завршетка наведених радова.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине у
улици Милана Савића извршени су радови на: подизању дрвореда липа (35 комада),
садњи украсног глога (4 комада) и копривића (3 комада), садњи две врсте шибља и то
црвенолисног Berberis thunbergii 'Atropurpurea'(550 комада) и Hibiscus syriacus (475
комада), малчирању површина након садње дрвећа и шибља и реконструкцији травњака
на површини од 592 m2. Извршена је и садња 30 комада дрвећа у полипропиленске цеви
како би се заштитиле подземне инсталације.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 3.630.816,15 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.

Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
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22.
"Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa измeђу Сoмбoрског булeвaра, улица
Tицaнoвe, Joвaнa Пoпoвићa и Бaниjскe у Нoвoм Сaду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Простор између Сoмбoрског булeвaра, улица Tицaнoвe, Joвaнa Пoпoвићa и
Бaниjскe урбанистички је дефинисан као мања парковска површина. Урбанистичким
пројектом "Парк између Банијске, улице Јована Поповића и Тицанове у Новом Саду"
дефинисан је положај стаза, дечијег игралишта, простора за седење итд., а концепт
озелењавања је такав да је планирана садња дрвореда који чине високи лишћари дуж
граница простора са околним улицама као и дуж главне дијагоналне стазе и садња
четинара, украсног шибља и калемљених лишћара.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине, у
складу са наведеним урбанистичким пројектом, извршено је уклањање 5 стабала тополе,
вађење пањева, крчење терена уклањањем постојећег шибља и подраста и хумизирање
терена плодном земљом на око 30% површине. Затим је извршена садња: 115 комада
лишћара, 14 комада четинара и 1110 комада шибља. Након садње малчиране су
површине око посађеног дрвећа и шибља и подигнут травњак на површини од 1000 m2.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 3.519.067,02 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. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa између Булевара војводе Степе, улица
Сељачких буна и Бате Бркића у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Простор између булевара Војводе Степе, улица Сељачких буна и Бате Бркића је
Урбанистичким планом дефинисан као мања парковска површина и представља "малу
зелену оазу" квадратног облика, величине 8.724 m2. У склопу ове површине налази се и
простор за извођење паса.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је уклањање 14 комада стабала са пањевима, орезивање 18 комада стабала,
радикално орезивање 22 јаблана (Populus nigra ’Italica’) прикраћивањем крошње за 1/4 до
1/3 висине и реконструкција травњака на површини од 525 m2. Такође је извршена и садња
69 комада лишћара (22 комада високог лишћарског дрвећа и 47 комада нижег лишћарског
дрвећа), 15 комада стабала четинара, 2 472 комада различитих врста шибља и подизање
118 m живе ограде (од 528 комада шибља).
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 3.295.980,26 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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24. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa измeђу улицa Jaнкa Чмeликa, Бoшкa
Врeбaлoвa и Никoлe Mиркoвa у Нoвoм Сaду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
У оквиру простора између улица Јанка Чмелика, Бошка Вребалова и Николе
Миркова налази се дечије игралиште и кошаркашки терен, док се са друге стране простор
наслања на ограду дечијег вртића. Пошто на овом простору деца и млади проводе
значајан део свог времена, у циљу њихове безбедности, било је неопходно уређивање
овог простора и то: уклањање 4 стабла са пањевима, орезивање 26 топола уклањањем
сувих и оштећених грана, садња 52 комада лишћара, 731 комада шибља и формирање 57
m живе ограде садњом 514 комада Ligustruma, малчирање површине око дрвећа и шибља
и реконструкција травњака на површини од 835 m2.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 3.093.731,41 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. "Oчувaњe и унaпрeђeњe дела зeлeне површине измeђу улица Клисански пут и
Сентандрејски пут у Новом Саду“
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Пошто су се средства за реализацију Програма динамички (месечно, квартално)
неравномерно остваривала, реализација наведеног пројекта није извршена услед
недостатка истих. Осим наведеног, Пројектом планирани радови везани су и за мировање
вегетације, временске услове, доба године и сл.
26. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa између Омладинске улице, Задружне улице и
фудбалског терена у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је уклањање 21 стабла, уклањање пањева, орезивање крошњи 6 стабала,
крчење 270 m2 шибља, чишћење терена, припрема за реконструкцију травњака, садња 119
комада стабала, од тога 18 стабала четинарских врста (по 9 комада кедрова и мочварног
пачемпреса), 101 комад лишћарског дрвећа (8 комада јавора, 30 комада бреза, 1 храст
лужњак, 14 комада црвенолисних шљива, 13 комада багрема округласте форме, 9 комада
мечије леске, 6 комада јасена, 12 комада пирамидалног храста и 8 комада керлеутерије),
садња шибља 275 комада форзиција, 275 комада лоницера, 242 комада суручица, 56
комада жбунасте врсте врбе, 92 комада деуција, 238 комад корнус, садња живе ограде
укупне дужине 114 (od 793 комада шибља), малчирање засађеног дрвећа и шибља као и
реконструкција травњака на површини од 312 m2.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 3.176.993,58 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.
27. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa измeђу улицa Низијске, Дурмиторске и
Отокара Кершованија у Нoвoм Сaду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине, на
простору између Низијске, Дурмиторске и улице Отокара Кершованија извршено је
уклањање 5 стабала, вађење пањева, орезивање 20 стабала уклањањем сувих и
оштећених грана, крчење терена уклањањем постојећег шибља и подраста на деловима
на којима није планирано њихово задржавање, садња 26 комада лишћара, 1 четинара,
1006 комада шибља, формирање 43,5 m живе ограде садњом 393 комада Ligustruma,
малчирање површина око посађеног дрвећа, шибља и живе ограде и подизање травњака
машинском сетвом на површини од 364 m2.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 1.647.606,85 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.

28. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa на Темеринском путу у Новом Саду“
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Пошто су се средства за реализацију Програма динамички (месечно, квартално)
неравномерно остваривала, реализација наведеног пројекта није извршена услед
недостатка истих. Осим наведеног, Пројектом планирани радови везани су и за мировање
вегетације, временске услове, доба године и сл.

29. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у улици Косте Шокице у Нoвoм Сaду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Зеленило у улици Косте Шокице која се налази у насељу Салајка чине физиолошки
престарео дрворед софоре, чије су крошње у великом броју оштећене близином
ваздушних водова.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је уклањање 20 стабала софоре, садња 67 комада лишћара (42 комада багрема
округласте форме (Robinia pseudoacacia 'Globosa'), 20 комада липе (Tilia americana) и 5
комада ускопирамидалног граба). У полипропиленске цеви посађено је 20 стабала како би
се заштитиле подземне инсталације од кореновог система.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 2.196.575,48 динара.
Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
животне средине за 2015. годину

29

Град Нови Сад - Градска управа за заштиту животне средине

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. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у Темеринској улици у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Темеринска улица се налази на североисточном делу Града Новог Сада, на
Подбари, и представља наставак северног улазног правца у Града (М-22.1), а преко
канала ДТД спаја насеља Клису, Слану бару и Видовданско насеље са центром Новог
Сада. У Темеринској улици јавно зеленило, у највећем делу, чини дрворед липа старости
и до неколико деценија.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је уклањање 11 стабала, вађење13 пањева, садња 55 лишћарских стабала (49
липа, 3 брезе и 3 црвенолисне шљиве), садња 2629 комада шибља (црвенолисна леска 7
ком., форзиција 432 ком., симфорикарпус 360 ком., хибискус 1130 ком., махонија 600 ком.
и котонастер 100 ком.), као и садња живе ограде дужине 10 m (од 90 ком. лигуструма).
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 2.724.887,11 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.
31. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у улици Бранка Радичевића у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Улица Бранка Радичевића налази се у Салајци, североисточном делу Града Новог
Сада. У овој улици преовладава индивидуално становање, али је током последњих година
забележана и градња вишепородичних објеката.
Услед недовољних зелених површина, у циљу унапређења зеленила у функцији
заштите животне средине извршено је уклањање једног стабла са вађењем пања,
орезивање 4 постојећа стабла и уклањање сувих и оштећених грана, садња 87 стабала
украсне трешње (Prunus serrulata "Kanzan") и обнова травњака површине 1.343 m2 .
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 2.008.294,26 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. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa по захр+теву месних заједница“
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Пошто су се средства за реализацију Програма динамички (месечно, квартално)
неравномерно остваривала, реализација наведеног пројекта није извршена услед
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недостатка истих. Осим наведеног, Пројектом планирани радови везани су и за мировање
вегетације, временске услове, доба године и сл.
33. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa стамбеног блока између Булевара цара
Лазара, улица Шекспирове и Народног фронта до објекта вртића „Маслачак“ у
Новом Саду“
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Пошто су се средства за реализацију Програма динамички (месечно, квартално)
неравномерно остваривала, реализација наведеног пројекта није извршена услед
недостатка истих. Осим наведеног, Пројектом планирани радови везани су и за мировање
вегетације, временске услове, доба године и сл.
34.
"Oчувaњe и унaпрeђeњe блоковског зеленила између улица Корнелија
Станковића, Јанка Чмелика, Орловића Павла и Веселина Маслеше у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења блоковског зеленила у функцији заштите животне
средине извршено је уклањање 12 стабала, вађење пањева, орезивање 51 стабла
уклањањем сувих и оштећених грана, "превршавање" постојећих јабланова и орезивање
постојећих четинара, крчење терена уклањањем постојећег шибља и подраста са делова
на којима није планирано њихово задржавање. Такође је посађено и 67 комада лишћара,
формирана жива ограда и посађено 2.934 комада Ligustruma. Малчирана је површина око
посађеног дрвећа и живе ограде и извршена реконструкција травњака на површини од 365
m2. Посађено зеленило се уклапа са постојећим, а садња је пројектована тако да се
заштите сунчане стране зграда и обезбеди заштита унтрашњости блока од штетних
утицаја саобраћаја стварајући тампон зеленила на ободу блока. Одабир врста зеленила
вршен је у складу са условима средине и стамбеном наменом простора.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 4.950.000,00 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.
35. "Oчувaњe и унaпрeђeњe блоковског зеленила између улица Орловића Павла,
Јанка Чмелика, Облачића Рада и Веселина Маслеше у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења блоковског зеленила у функцији заштите животне
средине, извршено је уклањање 19 стабала са вађењем пањева, орезивање 42 стабла
уклањањем сувих и оштећених грана, "превршавање" постојећих јабланова и орезивање
постојећих четинара, садња 104 стабла и 1372 комада различитог шибља као и
малчирање површина око посађеног дрвећа и шибља. Посађено зеленило се уклапа са
постојећим, а одабир врста вршен је у складу са условима средине и стамбеном наменом
простора.
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У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 4.950.000,00 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.
36. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зеленила разделне траке у улици Руменачки пут у
Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Велики значај у укупном систему градског зеленила уз уличне дрвореде и парковске
површинe имају зелене површине уз градске саобраћајнице. Зеленило уз саобраћајнице
представља прву баријеру издувним гасовима који се емитују при дну, уз путеве, јер
смањује штетно дејство аерозагађења својом великом релативном површином и
апсорпционом способношћу. Поред позитивног утицај на животну средину на
микролокалитет уређење зеленила уз саобраћајнице значајно доприноси повезивању
градских зелених површина у јачању зелене мреже града.
Руменачки пут је изузетно саобраћајно оптерећен градски правац који повезује град
са делом приградских насеља.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је подизање травњака на површини од 2.860 m2, реконструкција постојећег
травњака на површини од 780 m2, садња 1.200 комада шибља, као и малчирање
површине око посађеног шибља.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 2.479.490,38 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.

- Програми и пројекти чишћења и санирања јавних површина на територији Града
Новог Сада у функцији заштите животне средине
1. ''Чишћење и санирање јавних површина на потезу Фрушкогорског пута (пруга Мошина вила - рачвање за Поповицу)''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада са
неадекватних одлагалишта (дивљих депонија), мануелно сакупљање расутог отпада и
нечистоћа са 40.400 m2 јавних површина као и санирање површина након уклањања
отпада, уз ангажовање радне снаге и неопходне механизације.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015.годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 1.006.636,80 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.
2. ''Чишћење и санирање јавних површина насеља Чардак''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је мануелно чишћење
расутог отпада са 112.000 m2 јавне површине, уклањање отпада са неадекватних
одлагалишта и механичко чишћење, уз ангажовање радне снаге и неопходне
механизације.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015.годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 2.017.689,60 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.
3. ''Чишћење и санирање јавних површина на потезу дела насеља Сремска
Каменица – Мала Каменица, Артиљево, Григовац, Староиришки пут''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада,
мануелно чишћење133.442 m2 јавних површина, механичко чишћење јавних површина и
санирање деградираних површина након уклањања отпада, уз ангажовање радне снаге и
потребне механизације.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015.годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 2.773.274,40 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.
4. ''Чишћење и санирање јавних површина насеља Депресија''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине извршено је уклањање отпада са
дивљих депонија, сакупљање расутог отпада са 70.000 m2 јавних површина, његово
одношење на за то предвиђено место, као и санација површина након уклањања отпада,
уз ангажовање радне снаге и потребне механизације.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015.годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 1.210.118,40 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.
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5. ''Чишћење и санирање јавних површина насеља Ветерничка рампа''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада са
дивљих депонија, сакупљање расутог отпада са 130.000 m2 јавних површина, његово
одношење на за то предвиђено место и санација површина након уклањања отпада, уз
неопходно ангажовање радне снаге и механизације.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015.годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 2.425.632,00 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.
6. ''Чишћење и санирање јавних површина насеља Горње Ливаде''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је мануелно чишћење
154.920 m2 јавних површина, механичко чишћење, уклањање дивљих депонија и санирање
терена након уклањања отпада, уз ангажовање радне снаге и неопходне механизације.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015.годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 2.759.875,20 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.
7. ''Чишћење и санирање јавних површина насеља Стари Мајур и Нови Мајур''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање дивљих
депонија, мануелно чишћење 180.000 m2 јавних површина, механичко чишћење јавних
површина и санирање деградираних површина након уклањања отпада, уз ангажовање
потребне механизације и радне снаге.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015.годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 2.783.424,00 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.
8. ''Чишћење и санирање јавних површина насеља Мали Београд и Мишин Салаш''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је мануелно чишћење
208.100 m2 јавних површина , уклањање дивљих депонија са јавних површина и санирање
Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
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тих површина након уклањања отпада, уз ангажовање радне снаге и неопходне
механизације.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015.годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу 4.092.494,40 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.
9. ''Чишћење и санирање јавних површина на потезу Каменичка ада''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада са
неадекватних одлагалишта, мануелно сакупљање отпада и нечистоћа са 323.000 m2
јавних површина и санирање јавних површина након уклањања отпада, уз ангажовање
радне снаге на физичким пословима и неопходне механизације.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015.годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 4.948.195,20 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.
10. ''Чишћење и санирање јавних површина насеља Буковачки плато и Текије''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је мануелно чишћење
површина од 62.800 m2, уклањање дивљих депонија и санирање деградираних површина
након њиховог уклањања, уз ангажовање радника и неопходне механизације.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015.годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 1.529.126,40 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.
11. ''Чишћење и санирање јавних површина насеља Бегеч''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада са
неадекватних одлагалишта, мануелно сакупљање отпада и нечистоћа са 180.000 m2
јавних површина и санирање тих површина након уклањања отпада, уз потребно
ангажовање радне снаге и механизације.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015.годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 3.019.699,20 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.
12. ''Чишћење и санирање јавних површина на потезу Радна зона Север 1''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада са
175.000 m2 јавних површина, санирање површина након уклањања отпада, уз ангажовање
радне снаге и неопходне механизације.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015.годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 2.953.699,20 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. ''Чишћење и санирање јавних површина на потезу Радна зона Север 2''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине извршено је уклањање отпада са
неадекватних одлагалишта (дивљих депонија), мануелно сакупљање отпада и нечистоћа
са 228.000 m2 јавних површина и санирање тих површина након уклањања отпада, уз
потребно ангажовање радне снаге и механизације.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015.годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 3.800.428,80 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.
14. ''Чишћење и санирање јавних површина на потезу Радна зона Север 3''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је мануелно чишћење
површина од 91.200 m2, уклањање дивљих депонија и санирање деградираних површина,
уз ангажовање неопходне механизације и радне снаге.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015.годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 2.059.795,20 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.
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15. ''Чишћење и санирање јавних површина на потезу Радна зона Север 4 - Врбак''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада са
136.800 m2 јавних површина, санирање јавних површина након уклањања отпада, уз
ангажовање потребне радне снаге и механизације.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015.годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 2.709.945,60 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.
16. ''Чишћење и санирање јавних површина насеља Римски Шанчеви''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада са
неадекватних одлагалишта, сакупљање расутог отпада и нечистоћа са 45.503 m2 јавних
површина и санирање површина након уклањања отпада, уз ангажовање радне снаге и
неопходне механизације.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015.годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 1.244.338,80 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.
17. ''Чишћење и санирање јавних површина дела насеља Сремска Каменица –
Татарско брдо''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада са
68.400 m2 јавне површине и санирање тих површина, уз ангажовање радне снаге на
физичким пословима и неопходне механизације.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015.годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 1.612.512,00 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.
18. ''Чишћење и санирање јавних површина на потезу Буковац - Лединци''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је, сакупљање и
уклањање расутог отпада и отпада са неадекватних одлагалишта са 125.000 m2 јавних
површина, уз ангажовање радне снаге и неопходне механизације.
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У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015.годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу 2.047.862,40 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.
19. ''Чишћење и санирање јавних површина на потезу Радна зона Исток - Победа''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада са
око 76.800 m2 јавних површина, санирање тих површина након уклањања отпада, уз
ангажовање радне снаге и неопходне механизације.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015.годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 1.917.945,60 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.
20. ''Чишћење и санирање јавних површина насеља Слана Бара''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада са
106.410 m2 јавних површина и санирање деградираних површина након уклањања отпада,
уз ангажовање неопходне радне снаге и механизације.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015.годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 2.481.578,40 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.
21. ''Чишћење и санирање јавних површина насеља Југовићево''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је мануелно уклањање
отпада са 195.000 m2 јавних површина, механичко чишћење терена, уклањање дивљих
депонија и санирање деградираних површина након тога, уз ангажовање радне снаге и
неопходне механизације.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015.годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 3.650.966,40 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.
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22. ''Чишћење и санирање јавних површина на потезу Футог - Бегеч''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање расутог
отпада и отпада са неадекватних одлагалишта са 50.500 m2 јавних површина и санирање
деградираних површина након уклањања отпада, уз неопходно ангажовање радне снаге и
механизације.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015.годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 1.041.672,00 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.
23. ''Чишћење и санирање јавних површина на потезу Сајлово - Руменка''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада са
неадекватних одлагалишта, мануелно сакупљање отпада и нечистоћа са 35.000 m2 јавних
површина и санирање површина након уклањања отпада, уз потребно ангажовање радне
снаге и механизације.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015.годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 731.241,60 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.
24. ''Чишћење и санирање јавних површина насеља Адице''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада са
око 482.600 m2 јавних површина овог насеља и санирање дела деградираних површина
након уклањања отпада, уз ангажовање радне снаге на физичким пословима и неопходне
механизације.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015.годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 8.061.340,80 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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25. ''Чишћење и санирање јавних површина дела насеља Каћ – Сунчани Брег и
Петровданско насеље''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада са
око 73.676 m2 јавних површина и санирање тих јавних површина након уклањања отпада,
уз ангажовање радне снаге и неопходне механизације.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2015.годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су
пренета средства у износу од 1.993.944,00 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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II. ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (МОНИТОРИНГ)
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
Реализацијом тачке 3. подтачке II. "Програме и пројекте праћења стања животне
средине (мониторинг) на територији Града Новог Сада " Програма коришћења средстава
Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2015. годину ("Службени лист Града
Новог Сада", бр. 10/15 и 38/15), предвиђено је, а на основу годишњих, односно
вишегодишњих програма мониторинга донетих у складу с посебним законима: праћење
квалитета ваздуха, праћење и прогноза аерополена, праћење нивоа буке у животној
средини и праћење квалитета површинских вода што је и реализовано. За реализацију
наведених мониторинга закључени су уговори са овлашћеним стручним и научним
организацијама и установама, у складу са прописима. Резултати мониторинга су доступни
свим грађанима Града Новог Сада.
1. Праћење квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада
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 4. октобра 2015. године до 4.
октобра 2016. 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 2015. и 2016. годину. О стању квалитета ваздуха на
територији Града јавност је информисана путем интернет презентације Градске управе за
заштиту животне средине.
Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, услуга Праћење
квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада додељена је Институту за заштиту на
раду а.д., Нови Сад и Заводу за јавно здравље Шабац (заједничка понуда) у износу од
2.337.960,00 динара.
2. Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада
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, након спроведеног
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поступка јавне набавке, у периоду од у периоду од 21. априла до 1. новембра 2015. године
извршила спровођење мерења концентрације полена континуираном волуметријском
методом (Хирст 1952) по препорукама од стране ИАА, (Интернационална асоцијација
аеробиолога) и ЕАС (Европског аеробиолошког Друштва). Сакупљено је, припремљено и
анализирано 195 дневних узорака а праћено 24 типа полена (јавор, јова, амброзија, пелен,
бреза, конопље, граб, пепељуге/штиреви, леска, јасен, орах, дуд, бор/јела/смрча/кедар,
боквица, платан, траве, топола, храст, киселица, врба, тиса/чемпрес, липа, брест и
коприве 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.
Подаци о праћењу и прогнози аерополена током 2015. године редовно су
објављивани на интернет презентацији Градске управе за заштиту животне средине.
Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, услуга Праћење стања
и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада додељена је Природно–
математичком факултету, Департману за биологију и екологију у износу од 672.942,00
динара.
3. Праћење нивоа буке на територији Града Новог Сада
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 2015. и 2016. годину, а након спроведеног поступка јавне
набавке одабрана овлашћена стручна организација је од јуна 2014. године до маја 2015.
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
2015. године јавност је информисана путем интернет презентације Градске управе за
заштиту животне средине.
Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, услуга Праћење нивоа
буке на територији Града Новог Сада додељена је Институту ИМС АД, Београд и
Институту за јавно здравље Војводине (заједничка понуда) у износу од 669.600,00 динара.
4. Утврђивање параметара еколошког и хемијског статуса површинских вода на
територији Града Новог Сада у 2015. години
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
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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 (01. 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.
Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, услуга Утврђивање
параметара еколошког и хемијског статуса површинских вода на територији Града Новог
Сада у 2015. години додељена је Институту за јавно здравље Војводине у износу од
855.900,00 динара.
III. ПРОГРАМИ ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ДОБАРА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
У циљу реализације тачка 3. подтачке III. "Програме заштите и развоја заштићених
природних добара на територији Града Новог Сада" Програма коришћења средстава
Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2015. годину ("Службени лист Града
Новог Сада", бр. 10/15 и 38/15), којом је предвиђено да ће се активности на заштити,
уређењу и унапређењу заштићених природних добара реализовати на основу годишњих
програма управљања донетих од стране управљача у складу са законом и то тако што ће
се у оквиру расположивих средстава финансирати или суфинансирати конкретни пројекти
понуђени од стране управљача, а који доприносе очувању, унапређењу и промоцији
заштићених природних добара као и пројекти који обезбеђују научну и стручну основу за
предузимање мера заштите и унапређења одређеног природног добра, реализовани су
следећи пројекти:
1. ''Реализација дела активности предвиђених Програмом управљања СП
'Каменички парк' за 2015. годину''
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
2015. годину предвиђено је да се пројекти заштите и развоја заштићених природних
добара финансирају на основу конкретне понуде управљача сачињене у складу са
Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
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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
7.774.542,42 динара.
У оквиру реализације пројекта обављене су следеће активности:








Извршено је уклањање шибља и самониклог подраста са 37.000 m2 парковских
површина лакше приступачног терена (део површина са леве и десне стране бетонске
стазе, површина око језера, кружни део испод Дечјег села, борова шумица) и
селективно је искрчен подраст са 28.000 m2 теже проходног терена – потез од борове
шумице према језеру.
Поправљене су постојеће обавезне табле са ознаком заштићеног добра,
информативне табле са мапом парка и табле са правилима понашања у парку.
Оштећени делови су замењени, табле су префарбане и постављене су нове штампане
плоче. Израђене су нове стопе за стубове табли, тамо где је било потребно.
Израђена је ''Студија постојећег стања језера у зони клизишта Моста слободе са
предлогом прелиминарних радова на одржавању језера до коначног решења његове
санације'' која даје увид у могуће активности на одржавању језера уз процену
предвиђених радова на уређењу језера на стабилност терена. За израду студије
ангажовано је стручно предузеће са одговарајућим лиценцираним стручњацима, у
складу са Законом о јавним набавкама (Уговор о јавној набавци услуга – ЈНМВ 29/2015
''Студија постојећег стања језера у зони клизишта Моста слободе са предлогом
прелиминарних радова на одржавању језера до коначног решења његове санације''
(број 014.2-8394/7 од 20.10.2015., ЈКП ''Градско зеленило'' Нови Сад)). При изради
студије извршен је преглед постојеће документације као и увид у стање постојећих
активности у предметној зони, извршен је геодетски снимак језера и обављени су
истражни радови на терену у циљу утврђивања дубине језера и пропусности подлоге.
За потребе извођења теренских истраживачких радова су исходовани услови заштите
природе (број 03-1897/2 од 12.11.2015. године, Покрајински завод за заштиту природе).
Студија је израђена у складу са исходованим условима заштите природе за израду
Студије (број 03-2028/2 од 25.12.2015. године, Покрајински завод за заштиту природе).
Уговорени трошкови израде ''Студија постојећег стања језера у зони клизишта Моста
слободе са предлогом прелиминарних радова на одржавању језера до коначног
решења његове санације'' износе 2.148.000,00 динара (Уговор о јавној набавци услуга
– ЈНМВ 29/2015, ЈКП ''Градско зеленило'' Нови Сад), што је за 12.000,00 динара мање
од пројектом предвиђене вредности набавке Студије. Разлика средстава у износу од
12.000,00 динара је утрошена, уз сагласност Градске управе за заштиту животне
средине (број VI-501-2/2015-54-1 од 16. децембра 2015. године), за израду стопа за
стубове (поправку табли).

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.
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2. ''Реализација дела активности предвиђених Програмом управљања СП 'Футошки
парк' за 2015. годину''
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 пејзажне архитектуре,
богатства дендрофлоре и других природних вредности, стављен под заштиту као
споменик природе, а управљање је поверено Јавном комуналном предузећу "Градско
зеленило" Нови Сад.
Планом управљања Спомеником природе "Футошки парк" за период од 2012. до
2021. године, односно Програмом управљања СП "Футошки парк" за 2015. годину су, у
делу ЗАШТИТА, ОДРЖАВАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ СТАЊА И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИРОДНИХ И
СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ планиране приоритне мере и активности на управљању
заштићеним добром.
Mониторингом стабала у претходном периоду констатовано је да је током зиме
2014. године и пролећа 2015. године, у парку, дошло до сушења 31 комада стабала. На
стаблу пирамидалне беле тополе (Populus alba) која се налази поред језера у парку
регистрована су значајна оштећења.Такође, мониторинг је указао и на потребу уклањања
сувих грана из крошњи већег броја стабала које представљају опасност за посетиоце
парка.
Сходно изнетом управљач - ЈКП ''Градско зеленило'' Нови Сад се обратило за
финансирање реализације наведеног пројекта на име чега су му пренета средства у
износу од 1.213.845,07 динара.
У оквиру реализације пројекта ''Реализација дела активности предвиђених
Програмом управљања СП 'Футошки парк' за 2015. годину'' обављене су следеће
активности:






Уклоњено је 31суво стабало из парка;
На месту уклоњених стабала посађене су адекватне саднице одговарајућих врста;
Извршена је санација стабала у парку орезивањем крошњи - уклоњене су суве гране
из крошњи већег броја стабала;
Орезано је стабло пирамидалне беле тополе (Populus alba);
Извршена је планирана поправка постојећих табли у парку: обавезних табли са
ознаком заштићеног добра (5 комада) и информативних табли са мапом парка (2
комада). Оштећени делови су замењени и табле су префарбане.

Да је Пројекат реализован у целости на наведени начин и у складу са свим
посебним условима потврђено је извештајем о извршеном стручном надзору над
изведеним радовима од стране Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад и
извештајем Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад.
3. ''Реализација дела активности предвиђених Програмом управљања заштићеним
стаблима на територији Новог Сада за 2015. годину''
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
Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
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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.
Програмом управљања заштићеним стаблима на територији Новог Сада за 2015.
годину је, у делу Приоритетни циљеви, мере и активности на заштити, одржавању,
праћењу стања и унапређењу природних и створених вредности планирана примена
потребних мера неге стабла. У мере неге, поред осталих, спада и уклањање подраста око
стабла који умањује виталност стабла одвлачењем хранива са главног "тока" (коренкрошња) и који отежава аерацију земљишта у заштићеној зони стабла. Мониторингом ова
два заштићена стабла
спроведеним у претходном периоду утврђена je потреба
спровођења мере неге уклањања саминиклог подраста заштићене површине, механичким
путем, ова два стабла.
Сходно изнетом управљач - ЈКП ''Градско зеленило'' Нови Сад се обратило за
финансирање реализације наведеног пројекта за чега су му пренета средства у износу од
169.358,88 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.
 Уклоњен је подраст багрема из заштићене зоне стабла СП ''Дуд на Ченејском
салашу''.
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 извештајем
Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад.
IV. ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ И ЈАЧАЊЕ СВЕСТИ О ПОТРЕБИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
У циљу реализације Програма, а у складу са одредбама Правилника о
суфинансирању програма и пројеката из области заштите животне средине („Службени
лист Града Новог Сада“, број 45/14), Градска управа за заштиту животне средине је, уз
сагласност Градоначелника Града Новог Сада (Закључак број:501-2/2015-II од 16.04.2015.
године), расписала Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма и
пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2015.
годину у укупном износу од 40.000.000,00 динара.
Поступак Јавног конкурса спровела је Комисија за спровођење поступка Јавног
конкурса за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области
заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2015. годину, а коју је, на
предлог начелника Управе за заштиту животне средине Града Новог Сада образовао и
именовао Градоначелник Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 15/15
и 20/15).
Комисија је утврдила да је на Јавни конкурс поднета 201 пријава од стране 118
удружења.
Након прегледа приспелих пријава и испитивања њихове благовремености и
уредности констатовано је да 126 пријава у потпуности испуњавају услове Конкурса, те је
Градоначелнику Града Новог Сада достављен извештај о комплетно спроведеном
Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
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поступку, као и предлог да буду суфинансирани сви пројекти који испуњавају услове
Конкурса.
На основу Закључка Градоначелника Града Новог Сада број: 418-4/2015-83 од
01.07.2015.године, одобрена су средства за суфинансирање следећих програма и
пројеката:
1. "Изабери

2.

3.

4.

5.

храну, сачувај природу" носиоца пројекта: Удружење Омладинска
Организација "Red Line" у износу од 200.000,00 динара. У склопу пројекта, Удружење је
организовало трибину посвећену едукацији студената не тему ГМО, а спроведена је и
анкета у циљу сагледавања степена информисаности студената о проблематици
везаној за ГМО и њеном утицају на здравље људи и на животну средину. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Чувај енергију, чувај свет" носиоца пројекта: Удружење Омладинска Организација
"Red Line" у износу од 214.500,00 динара. На трибинама на којима су учествовали
студенти Универзитета у Новом Саду пружене су информације о начинима уштеде
енергије имајући у виду значај обновљивих извора енергије на животну средину.
Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је
од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"КОМПАКТ магазин" носиоца пројекта: Удружење "Асоцијација за управљање чврстим
отпадом" у износу од 375.000,00 динара. Суфинансирано је штампање часописа
"Компакт магазин", који промовише савремен начин управљања отпадом, који има
кључну улогу у одрживом економском развоју друштва. Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
"БРЕНД "ФУТОШКИ КУПУС" СТВАРАЊЕ И РАЗВИЈАЊЕ СВЕСТИ О ЗНАЧАЈУ
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КРОЗ ПРОИЗВОДЊУ ЗДРАВЕ ХРАНЕ" носиоца
пројекта: Удружење произвођача и прерађивача футошког купуса и футошког киселог
купуса "Футошки купус" у износу од 200.000,00 динара. Путем медијске кампање,
штампаног материјала, као и организовањем трибина, промовисан је значај
производње здравствено безбедне хране као и утицај те производње на животну
средину. Посебан акценат стављен је на промовисање бренда Футошки купус и
Футошки кисели купус. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
"Летња пустоловина" носиоца пројекта: Удружење Покрет горана Новог Сада у износу
од 355.000,00 динара. Организован је камп за децу петог и шестог разреда основних
школа током летњег распуста у Сремским Карловцима, у оквиру којег су полазници
развили вештине сналажења и преживљавања у природи, као и препознавање
јестивих шумских биљака. Током боравка у кампу, деца су се међусобно дружила и
стицала неопходна знања у вези заштите животне средине. Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
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6. 12. "Новосадска јесен" носиоца пројекта: Удружење Покрет горана Новог Сада у износу
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од 400.000,00 динара. Суфинансирано је одржавање традиционалне манифестације
12. "Новосадска јесен" на којој су организоване изложба цвећа, садница и опреме за
хортикултуру, као и предавања на којима су посетиоци имали прилике да се упознају
са начинима садње и неге сезонског цвећа и садница. Предавања су организована с
циљем да се укаже на значај очувања земљишта као и на негативне последице које
има контаминирано земљиште на животну средину. Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
"Дај ми крила један круг" носиоца пројекта: Удружење "Живот као инспирација" у
износу од 380.000,00 динара. Током реализације пројекта, организовале су се три
еколошке радионице на Камењару, намењене деци и младима узраста од 7 до 18
година са територије Града Новог Сада, на којима су се полазници едуковали о значају
заштите животне средине. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
"Вода је извор живота! Чувајмо је!" носиоца пројекта: Удружење Инжењери заштите
животне средине у износу од 150.000,00 динара. Организован је Фестивал воде на
коме су одржане еколошке трибине и пројекције филмова едукативно-информативног
садржаја, кроз које су се грађани информисали о значају водних ресурса и здраве воде
за пиће. Осим наведеног, на трибинама се говорило и о неопходности и значају
изградње система за пречишћавање отпадних вода у Новом Саду. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Добри стари храст" носиоца пројекта: Удружење "Стаза кедра" у износу од 348.000,00
динара. Пројекат је имао за циљ повећање еколошке свести ученика нижих разреда
ОШ "Ђура Јакшић" Каћ. Посебно је апострофиран значај очувања аутохтоног дрвећа
Панонске низије, у овом случају храста лужњака. Пројекат је реализован у потпуности,
на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта
достављен одговарајући извештај.
"Еколошко уређење" носиоца пројекта: Удружење "Стаза кедра" у износу од 390.000,00
динара. Пројекат је имао за циљ едуковање грађана о начину привођења деградираног
земљишта култури и примени знања у производњи здравствено безбедне хране.
Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је
од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"ДА ЛИ КОМПОСТИРАТЕ?" носиоца пројекта: Удружење "Грађанин" у износу од
377.000,00 динара. Организоване су акције информисања и едукације продаваца воћа
и поврћа, као и грађана, на новосадским пијацама о методама и значају компостирања
у контексту позитивног утицаја на животну средину. Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
"ПОЧИСТИ ЗА ЉУБИМЦЕМ" носиоца пројекта: Удружење "Грађанин" у износу од
363.000,00 динара. Током трајања пројекта, волонтери удружења су власницима
кућних љубимаца, путем брошура и лифлета, као и дељењем промотивних кесица,
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пружали информације о значају скупљања отпада насталог од кућних љубимаца које
изводе у шетњу, а све у циљу јачања свести о заштити животне средине, очувања
изгледа града, градских улица и паркова и превенцији од заразних болести које се могу
пренети таквим загађивањем. Посебно је указано на опасности од заразе деце која се
играју на парковским травнатим површинама. Пројекат је реализован у потпуности, на
планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
"СИЈАЛИЧНИ ОТПАД-НЕ БАЦАЈ РЕЦИКЛИРАЈ 2015!" носиоца пројекта: Удружење
грађана "Комшија-Петроварадин" у износу од 200.000,00 динара. Пренета новчана
средства нису наменски утрошена у уговореном року. Градска управа за заштиту
животне средине покренула је поступак за повраћај средстава у Буџет Града Новог
Сада.
ИЗЛОЖБА "ЧУДЕСНА ЛЕПОТА МИНЕРАЛА" носиоца пројекта: Удружење Друштво
љубитеља минерала, стена и фосила "ГЕО-ПАН" у износу од 50.000,00 динара. Током
трајања пројекта организована је изложба минерала. На изложби су грађани имали
прилику да се упознају са светом минерала у циљу очувања геонаслеђа. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Значај биомасе за обновљиве изворе енергије" носиоца пројекта: Удружење "Алма
Монс Еко" у износу од 380.000,00 динара. Организоване су радионице на којима су се
полазници информисали и едуковали о значају коришћења биомасе као обновљивог
извора енергије. Штампана је брошура на дату тему. Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
"Не отпад већ корисна сировина" носиоца пројекта: Удружење "Алма Монс Еко" у
износу од 240.000,00 динара. Пројекат је имао за циљ да укаже на значај сепарације
отпада у домаћинствима. Презентован је погон за сепарацију отпада на градској
депонији. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року
о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"НОСИМ ЕКО КЕСУ, А ТИ?" носиоца пројекта: Удружење грађана "Фабрика знања и
очувања" у износу од 375.000,00 динара. Волонтери удружења су грађанима указивали
на штетност коришћења пластичних кеса. Како се пластичне кесе праве од
рафиниране сирове нафте и природног гаса и нису биоразградиве тешко их је
рециклирати, те су штетне и уништавају биосферу. Волонтери су грађанима делили
биоразградиве кесе. Такође дељене су и брошуре, путем којих су се грађани
упознавали са могућим заменама за пластичне кесе које могу бити ланене, папирне
или биоразградиве (од шећера и кукуруза) од којих се касније може направити компост.
Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је
од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"БЕЗ РАЗЛИКЕ ЗА ЕКОЛОГИЈУ" носиоца пројекта: Удружење "Фабрика знања и
очувања" износ од 372.000,00 динара. Пројекат се реализовао у ШОСО "Милан
Петровић" Нови Сад. Деца са посебним потребама која похађају ову школу су на веома
креативан начин обрађивали теме везане за отпад, његово сортирање и рециклажу.
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Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је
од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Управљање отпадом" носиоца пројекта: Удружење грађана "Еко смер" у износу од
200.000,00 динара. Одржане су четири радионице у Кисачу, за пољопривредне
произвођаче, који су се информисали о опасном отпаду, а посебно о штетном утицају
на животну средину амбалаже која се правилно не уклања након употребе пестицида и
хемијских препарата на њивама. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран
начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
"Биомаса као обновљив извор енергије" носиоца пројекта: Удружење грађана "Еко
смер" у износу од 200.000,00 динара. Пољопривредни произвођачи са територије
Кисача су се упознали са могућностима коришћења биогаса и биодизела у
домаћинствима. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
"Обновљиви извори енергије" носиоца пројекта: Удружење грађана "Еко омладина" у
износу од 200.000,00 динара. Током трајања пројекта одржане су интерактивне
радионице у ПУ "Радосно детињство", вртић "Лиенка" у Кисачу. Путем анимираних
филмова, интернет игрица, штампаних брошура, бојанки и квизова знања, деца су се
упознала са могућностима коришћења обновљивих извора енергије у циљу заштите и
очувања животне средине. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
"Управљање отпадом – рециклажа" носиоца пројекта: Удружење грађана "Еко
омладина" у износу од 200.000,00 динара. Организоване су радионице на којима су се
деца предшколског узраста у П.У. "Радосно детињство", вртић "Лиенка" у Кисачу,
упознала са значајем сепарације отпада. Деци је путем анимираних филмова и
интерактивним игрицама указано на важност очувања животне средине. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Стари рачунари и еколошки прихватљив начин њиховог одлагања" носиоца пројекта:
Удружење грађана "Youth fest" у износу од 160.000,00 динара. Током трајања пројекта,
организована је изложба старих рачунара. На тај начин су се деца основношколског
узраста упознала са историјатом развоја кућних рачунара. Кроз радионице су се
информисала и са еколошки прихватљивим складиштењем и уништавањем старих
рачунара и рачунарским компонентама који више нису у употреби. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Органско сточарство у функцији заштите животне средине на ободном подручју
"Ковиљско-Петроварадинског рита"" носиоца пројекта: Удружење грађана "Зелена
мрежа Војводине" у износу од 200.000,00 динара. Пројекат је реализован на подручју
Ковиља. Учесници пројекта су се едуковали о значају органске пољопривреде као и
могућности преласка са конвенционалне производње на органску. Пројекат је
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реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Здраво земљиште за здрав живот" носиоца пројекта: Удружење грађана "Зелена
мрежа Војводине" у износу од 200.000,00 динара. Учесници пројекта су били ученици
шестих разреда ОШ "Ђорђе Натошевић" Нови Сад. На радионицама су ученицима
подељене брошуре, путем којих су се упознали са значајем употребе хумуса за
очување еко-система пољопривредног земљишта. Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
"Зелени дан" носиоца пројекта: Удружење грађана "НОВОСАЂАНИ НОВИ САД" у
износу од 390.000,00 динара. Забринутост становништва за очување животне средине
утицала је на све већу потражњу еколошки безбедних производа и здравог начина
исхране. На трибинама и радионицама, које су се одржавале у месним заједницама,
грађани су имали прилике да се информишу о начинима и могућностима здраве
исхране и последицама по здравље које лоша исхрана може да узрокује. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Култура живљења" носиоца пројекта: Удружење грађана Ритам Здравља у износу од
150.000,00 динара. Пројекат је реализован кроз четвородневни фестивал, који се
одржавао у Католичкој порти. Током трајања фестивала грађани су се упознали са
начинима којима могу допринети очувању и заштити животне средине првенствено у
свом окружењу. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
"УКЉУЧИ МОЗАК-ИСКЉУЧИ СВЕТЛО" носиоца пројекта: Удружење грађана "Youth
fest" у износу од 110.000,00 динара. На радионицама које су се одржавале у
просторијама три основне школе на територији Града Новог Сада, ученици виших
одељења су се упознали са начинима ефикасног коришћења, односно могућностима
смањења утрошка електричне енергије. Пројекат је реализован у потпуности, на
планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
"Дунавска обала без отпада за лепши Нови Сад" носиоца пројекта: Удружење
Новосадска женска иницијатива у износу од 171.000,00 динара. Пројекат је реализован
на неколико пунктова на обали Дунава (Официрска плажа, Рибарско острво, обала
Каменичког парка и плажа Бећарац) за време купалишне сезоне. На тим местима су
волонтери информисали и едуковали грађане о значају очувања обала и водотокова
као и штетном утицају које њихово загађење има на животну средину. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Мајке кључни фактор стварања еколошки свесних генерација" носиоца пројекта:
Удружење Новосадска женска иницијатива у износу од 160.000,00 динара. Учесници
пројекта су биле мајке са децом узраста до 12 година. На трибинама су се едуковале о
значају и потреби њиховог утицаја на формирању свести код деце о значају чувања
животне средине. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
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уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
"ПРИРОДНА ДОБРА НОВОГ САДА" носиоца пројекта: Удружење грађана "Омладински
центар Војводине" у износу од 200.000,00 динара. На еко-радионицама које су се
одржавале у просторијама СПЦ "Војводина", деца основношколског узраста су се
едуковала о значају и начинима личног ангажовања у заштити животне средине.
Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је
од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"ПЛАСТИЧНО НИЈЕ ФАНТАСТИЧНО" носиоца пројекта: Удружење грађана
"Омладински центар Војводине" у износу од 390.000,00 динара. Одржане су радионице
којима су присуствовала деца предшколског и основношколског узраста. На
радионицама су се делиле едукативне брошуре, путем којих су се деца едуковала о
предностима употребе вишекратних платнених торби, уместо пластичних кеса.
Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је
од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"ЕНЕРГИЈА ЈЕ ПОКРЕТАЧ НАШИХ ЖИВОТА" носиоца пројекта: Еколошко удружење
грађана "Зелено питање" у износу од 200.000,00 динара. Учесници пројекта били су
ученици основних школа са територије Града Новог Сада. Одржане су едукативне
радионице на којима су се путем информативних брошура, ученици упознали са
природним окружењем и значајем очувања животне средине. Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
ЕКОЛОШКА ЕДУКАЦИЈА "ДА БОЉЕ УПОЗНАМО СВЕТ ОКО НАС" носиоца пројекта:
Еколошко удружење грађана "Зелено питање" у износу од 395.000,00 динара.
Суфинансирано је штампање Школског зеленог press-a "Чувари равнице". Часопис је
дистрибуиран у основне школе на територији Града Новог Сада. Путем часописа, деца
основношколског узраста су се додатно едуковала о улози и значају екологије и
заштити животне средине. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
"Еко трансформатор" носиоца пројекта: Удружење грађана "Неоплантенсис" у износу
од 398.000,00 динара. Суфинансирано је штампање приручника "Еко трансформатор".
Приручник је подељен на предавањима којима су присуствовали ученици
Пољопривредне школе са домом ученика Футог. На ваннаставним активностима
додатно су се едуковали о примени обновљивих извора енергије у процесу
пољопривредне производње у заштићеном простору. Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
"Green fashion" носиоца пројекта: Удружење "Асистент" у износу од 305.000,00 динара.
Током реализације пројекта одржане су трибине, креативне радионице, модне ревије и
изложбе модних детаља направљених од рециклираног материјала. На наведеним
манифестацијама, млади су се на занимљив начин информисали и упознали са појмом
и значајем рециклаже. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
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уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
"ЕКО распуст" носиоца пројекта: Удружење "Асистент" у износу од 374.000,00 динара.
Током трајања пројекта одржане су радионице и изложбе радова од рециклираног
материјала. Деца предшколског узраста су се упознала са појмом и значајем
рециклаже и потребом очувања животне средине. Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
"Научи да волиш свој град – знање за мале и велике" носиоца пројекта: Удружење
Друштво "РАСПУСТИЛИШТЕ" у износу од 100.000,00 динара. Током трајања пројекта
одржано је 11 радионица у просторијама друштва "Распустилиште" и на новосадском
кеју. Деца основношколског узраста, након уводних теоријских предавања праћених
визуелним помагалима и кратким видео записима, укључила су се у дискусије и
разговоре са циљем да самостално донесу закључке и развију свест о потреби
заштите воде, животне средине и значају рециклаже. Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
"Екологија-добар посао за младе" носиоца пројекта: Удружење Омладина
југословенске асоцијације за борбу против СИДЕ Нови Сад у износу од 200.000,00
динара. Током трајања пројекта организоване су радионице на којима су се студенти
едуковали и оспособили за писање вести, чланака и коментара везаних за екологију и
заштиту животне средине. Као резултат наведеног штампане су новине које су
обрађивале теме везане за екологију. Пројекат је реализован у потпуности, на
планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
"Протект - Респект" носиоца пројекта: Удружење грађана "Култура на длану" у износу
од 346.000,00 динара. Организовано је неколико једнодневних семинара на којима су
грађани могли да се информишу о значају рециклирања старих аутомобилских гума.
Такође је организована и посета рециклажном центру аутомобилских гума –
протектирници. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
"Пређи на алтернативно гориво, сачувај Нови Сад!" носиоца пројекта: Удружење
грађана "Култура на длану" у износу од 369.000,00 динара. Организовано је неколико
једнодневних семинара са циљем да се учесници упознају са предностима новог
уређаја који се уграђује у дизел моторе и који смањује емисију опасних гасова и
загађење околине. Штампан је пратећи едукативни материјал. Након одржаног
семинара учесници су имали прилику да кроз практичан рад примене усвојено знање.
Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је
од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Еколошки едукатор" носиоца пројекта: Удружење Омладина југословенске
асоцијације за борбу против СИДЕ Нови Сад у износу од 182.500,00 динара.
Организоване су едукативне трибине на којима су се ученици средњих школа упознали
и едуковали са неопходношћу рециклаже и значају који иста има за очување животне
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средине. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року
о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"ВЕЛИКИ РИТ И МИ" носиоца пројекта: Удружење "Снага породице" у износу од
360.000,00 динара. Удружење је организовало радионице за децу и младе из насеља
Велики Рит, у коме претежно живе представници ромске националности. Полазници су
се упознали са значајем очувања здраве животне средине и контролом одлагања
отпада, као и негативних утицаја које отпад има не само на животну средину већ и на
здравље људи. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
"ПУТУЈУЋА ЕКОЛОШКА ПРЕДСТАВА – ОКОЛИНКО" носиоца пројекта: Удружење
"Снага породице" у износу од 380.000,00 динара. Удружење је организовало Малу
путујућу еколошку представу под називом "Околинко", у извођењу деце
основношколског узраста, која је одиграна у ОШ "Десанка Максимовић" Футог, ОШ
"Душан Радовић" Нови Сад и ОШ "Мирослав Антић" Футог. Такође су у току трајања
пројекта у поменутим школама, реализоване и три радионице на тему екологије под
називом "Тако мало а тако живот значи". У школама су деца на радионицама креирала
сликовнице на тему екологије, које су дистрибуиране у наведеним школама. Пројекат
је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Мој зелени град" носиоца пројекта: Удружење "Живот као инспирација" у износу од
370.000,00 динара. Организоване су радионице, за децу основношколског узраста која
су након предавања уз помоћ стручних лица, правила макете зелених површина града
од рециклираног материјала. На овај начин су се упознала са значајем заштите
животне средине као и са последицама до којих може довести несавесно понашање
према природи. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
"Рециклирај-креирај" носиоца пројекта: Удружење Центар за Еколошка Истраживања и
Развој у износу од 377.000,00 динара. Организоване су радионице за децу од првог до
четвртог разреда основних школа са територије Града Новог Сада. Радионице, осим
што су биле едукативне, имале су и креативни карактер. На њима су деца од
рециклираног материјала (гуме, жице, папира и пластике) израђивала скулптуре,
музичке инструменте и друге предмете. Одржана су и предавања о значају рециклаже,
поновном коришћењу отпадних сировина и значају сакупљања и правилног одлагања
отпада из домаћинства. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
"РЕЦИКЛИРАЈ ОТПАД И САЧУВАЈ ГРАД-ЕКОЛОШКА РАДИОНИЦА" носиоца пројекта:
Удружење грађана "Неоплантенсис" у износу од 370.000,00 динара. На одржаним
радионицама деца основношколског узраста су, кроз документарне филмове о
примерима добре праксе везане за рециклажу, имала прилику да науче више о
значају рециклирања отпада, прикупљању и рециклирању електричног и електронског
отпада и употребљених батерија. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран
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начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
"Мислити на зелену енергију, значи мислити на будућност" носиоца пројекта:
Удружење грађана за "Обновљиве изворе енергије" у износу од 150.000,00 динара.
Пошто се органски отпад, који остаје на њивама након жетве као и отпад који настаје
након орезивања винограда неправилно уништавао, организоване су радионице за
пољопривредне произвођаче из приградских места са територије Града Новог Сада
како би се упознали са значајем и могућностима коришћења обновљивих извора
енергије. Жеља је била да се укаже да овај вид енергије осим значаја који има на
животну средину има великог утицаја и на буџет домаћинства. Такође, презентоване су
и најсавременије машине којима се врши пелетирање и брикетирање органског
отпада. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о
чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Значај органске производње" носиоца пројекта: Удружење "Алфа ЗН" у износу од
370.000,00 динара. Организоване су радионице на којима су се пољопривредни
произвођачи едуковали о могућностима покретања и значају органске производње.
Такође указано је на штетност коришћења пестицида у пољопривредној производњи
не само на човекову околину већ и на здравље људи. Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
"Самостално компостирање "у свом дворишту"" носиоца пројекта: Удружење
„Асоцијација за управљање чврстим отпадом“ у износу од 385.000,00 динара. У току
трајања пројекта, организована је презентација самосталног компостирања тзв.
компостирања "у свом дворишту". Штампани су приручници и брошуре путем којих су
пружене информације о значају и могућностима кућног компостирања. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Портрет екологије" носиоца пројекта: Удружење жена "Ромена" у износу од 360.000,00
динара. Удружење је организовало ликовно – еколошку колонију за децу
основношколског узраста. Деца су на креативан начин исказала своје виђење на
задате теме из области екологије.Такође су организована и предавања на којима су се
деца упознала са основама екологије и значајем очувања животне средине. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Еколошка инспирација" носиоца пројекта: Удружење "Биос иницијатива" у износу од
350.000,00 динара. Ученицима новосадских средњих школа приказан је филм под
називом "Еколошка инспирација". Након тога је одржано низ предавања на којима су се
ђаци ближе информисали о последицама које по људско здравље могу имати штетни
утицаји настали услед еколошких катастрофа. Пројекат је реализован у потпуности, на
планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
"Еко будућност" носиоца пројекта: Удружење "Биос иницијатива" у износу од
384.000,00 динара. За време реализације пројекта, организовано је неколико
једнодневних курсева које су похађали ученици средњих школа са територије Града
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Новог Сада. Полазници су на курсевима имали прилике да погледају промо филмове
на тему екологије. Након тога су присуствовали предавањима која су имала за циљ да
ученике ближе упознају са актуелним проблемима из области заштите животне
средине који су и даље нерешени у нашој земљи. Пројекат је реализован у потпуности,
на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта
достављен одговарајући извештај.
"Зелени основац" носиоца пројекта Удружење "Хиперион" у износу од 398.000,00
динара. Штампана су два приручника и то: "X2030" који се бавио питањима везаним за
воду и проблемима све већег смањења резерви воде за пиће и "Рециклирај –
профитирај" који се бавио питањима везаним за рециклажу. Организована су
предавања на дате теме за децу основношколског узраста након којих су ђаци заједно
са наставницима креирали новине под називом "Рециклажни забавник". Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Зелена новосадска рубрика у ТВ емисији "ЕКОБАЛАНС"" носиоца пројекта: Удружење
"ЕКО-ГЕА" у износу од 100.000,00 динара. Суфинансирано је снимање, монтирање и
емитовање три телевизијска прилога на тему унапређења стања животне средине.
Прилози су се емитовали у ТВ емисији "Еко-баланс", на Телевизији Б92. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Еко базар" носиоца пројекта: Удружење "Обновљена заједница Нови Сад" у износу од
360.000,00 динара. Организована су ваннаставна предавања на тему екологије за децу
основношколског узраста у ОШ "Иво Андрић" Будисава. Штампане су брошуре путем
којих су се ученици упознали са значајем заштите животне средине као и заштићеним
природним добрима у Републици Србији. Пројекат је реализован у потпуности, на
планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
"Знање у природи" носиоца пројекта: Удружење грађана "EKO LIVING" у износу од
350.000,00 динара. Организоване су трибине за студенте новосадског универзитета на
тему заштите животне средине. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран
начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
"КАПЉИЦЕ ПО КАПЉИЦЕ" носиоца пројекта: Удружење "Покрет за развој еколошке
свести" у износу од 370.000,00 динара. У неколико новосадских основних школа
одржане су радионице на којима су учествовали ученици узраста од 8 до 10 година.
Деци су на приступачан и занимљив начин презентоване могућности на основу којих
може да се смањи потрошња воде као и проблеми који настају услед њеног
нерационалног трошења. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
"Реци рециклажа" носиоца пројекта: Удружење грађана "EKO LIVING" у износу од
350.000,00 динара. Организоване су интерактивне радионице, на којима су се деца
основношколског узраста информисала о процесу рециклаже. Такође, на радионицама
су ученици израђивали предмете од рециклираног материјала. Пројекат је реализован
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у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
"Хајде да говоримо о климатским променама" носиоца пројекта: Удружење "Покрет за
развој еколошке свести" у износу од 350.000,00 динара. На креативним радионицама и
трибинама, млади су се упознали са проблемима који настају услед све присутних
климатских промена као и активностима које могу довести до смањења њиховог
штетног утицаја. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
"Екомјусик & арт" носиоца пројекта: Удружење "Хиперион" у износу од 360.000,00
динара. Пројекат је реализован путем одржавања дванаест креативно-музичких
радионица у ПУ "Радосно детињство", вртић "Дунавски цвет". Креативне радионице су
биле намењене деци узраста од 5 до 7 година. Деца су заједно са предавачима
учествовала у изради музичких инструмената од рециклираног материјала са циљем
подизања свести о очувању животне средине. Направљени инструменти ће се убудуће
користити за време одржавања приредби у вртићу. Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
"Храна и животна средина" носиоца пројекта: Удружење "Едуеко" у износу од
400.000,00 динара. У току реализације пројекта, прво је у Пољопривредној школи са
домом ученика у Футогу, извршено анкетирање ученика у циљу прикупљања
информација о степену њиховог знања о органској храни. Након тога су организована
предавања у просторијама Универзитета Едуконс у Сремској Каменици, где су се ђаци
и студенти едуковали на тему органске хране као и о утицају генетски модификованих
организама (ГМО) како на здравље људи тако и на животну средину. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Јачање капацитета и изградња свести о потреби активног учествовања у заштити
природе са посебним акцентом на заштићена подручја" носиоца пројекта: Удружење
"Фажис" у износу од 400.000,00 динара. У просторијама Универзитета Едуконс у
Сремској Каменици одржано је низ предавања на којима су се ученици средњих школа
упознали са заштићеним природним добрима на територији Града Новог Сада. Како се
у свету заштити природне и културне баштине посвећује велика пажња, јер се њеним
очувањем обезбеђује квалитет природних ресурса, који доприноси заједничком
богатству и животу у здравом окружењу, циљ пројекта је био да се ученици упознају и
са природним добрима који се налазе на територији Града Новог Сада. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Промоција органске пољопривреде у циљу очувања природних ресурса и животне
средине" носиоца пројекта: Удружење "Едуеко" у износу од 400.000,00. У просторијама
Универзитета Едуконс у Сремској Каменици одржано је неколико предавања за
пољопривредне произвођаче и студенте Пољопривредног факултета и заштите
животне средине, како би се показао утицај органске пољопривреде на одрживо
коришћење природних ресурса. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран
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начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
"Искористимо биоотпад" носиоца пројекта: Удружење "Хенди Ветерник" у износу од
370.000,00 динара. Пројекат је реализован у Дому за децу ометену у развоју
"Ветерник". Организоване су радионице на којима су се деца едуковала о важности
разврставања кухињског отпада који чине остаци након припреме хране. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"И ја сам дете са ове планете" носиоца пројекта: Удружење "Хенди Ветерник" у износу
од 380.000,00 динара. Организоване су трибине за децу предшколског узраста, на
којима су приказивани краткотрајни анимирани филмови који су имали за тему
производњу и коришћење електричне енергије. Пројекат је реализован у потпуности,
на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта
достављен одговарајући извештај.
"Паркирај ауто и шетај" носиоца пројекта: Удружење песника "Миљаново перо" у
износу од 370.000,00 динара. Пошто је у градовима све актуелније питање буке и
загађеност од издувних гасова, организоване су трибине на којима су учествовали
грађани Новог Сада. Трибине су одржане с циљем да се грађани, а поготово возачи
информишу о начинима на које су земље у окружењу решиле или приступиле
решавању ових проблема, као и да се укаже на алтернативне видове превоза у
урбаним срединама. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
"Цегер на пијацу а не кесе" носиоца пројекта: Удружење песника "Миљаново перо" у
износу од 375.000,00 динара. Постављени су штандови у неколико новосадских
хипермаркета и на градским пијацама. Том приликом су волонтери делили грађанима
брошуре којима су информисали грађане о штетном дејству пластичних кеса (пошто
исте нису разградиве) и платнене еко-торбе након обављене куповине. Акција је
организована с циљем да се промени свест грађана о значају заштите човекове
околине. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року
о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Отпад као ресурс" носиоца пројекта: Удружење "Фажис" у износу од 400.000,00
динара. Током трајања пројекта, одржане су радионице на којима су се ученици
основних школа, кроз такмичења и квизове знања, едуковали о начинима управљања
отпадом. Такође је организована и посета ЈКП "Чистоћи" и Градској депонији. Пројекат
је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Обновљиви извори енергије" носиоца пројекта: Удружење грађана за "Обновљиве
изворе енергије" у износу од 150.000,00 динара. Организоване су три радионице за
децу нижих разреда основних школа у просторијама Винарије Дулка у Сремским
Карловцима. У циљу што успешније едукације штампане су брошуре и флајери на
тему обновљивих извора енергије као и значај који исти има на очување животне
средине. Други део пројекта се односио на предавања у природи где су ђаци имали
прилику да виде шта се подразумева под биљним остацима и на који начин се они
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могу користити. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
"УПОТРЕБА ХУМУСА У ЦИЉУ ПРОИЗВОДЊЕ ЕКОЛОШКИ БЕЗБЕДНЕ ХРАНЕ"
носиоца пројекта: Удружење грађана "Земља живих" у износу од 380.000,00 динара. На
едукативним радионицама и округлим столовима, полазници су се упознали са новим
начинима употребе хумуса у производњи еколошки безбедне хране. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Запловимо-научимо да сачувамо Дунав" носиоца пројекта: Удружење Савез студената
Природно-математичког факултета у Новом Саду у износу од 300.000,00 динара.
Организована су предавања за студенте Природно-математичког факултета који су се
упознали са појмом екологије и заштите животне средине. Осим тога, организована су
предавања у сарадњи са Факултетом Техничких Наука и Хидрометеоролошким
заводом на којима су приказани подаци о стању загађености воде и земљишта у
складу са прихваћеним стандардима. Посебан акценат је дат на реку Дунав као и на
значај заштите Рибарског острва. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран
начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
"Едукација за Новосађане/ке" носиоца пројекта: Удружење Савез студената Природноматематичког факултета у Новом Саду у износу од 280.000,00 динара. Организовани
су семинари у просторијама месних заједница на територији Града Новог Сада, на
тему заштите животне средине и одрживог развоја, лидерства, омладинског активизма,
са циљем предузимања активније и одговорније улоге младих у друштву. Посебан
акценат је дат значају рециклаже и коришћењу отпадних сировина. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Зелени Конзули" носиоца пројекта: Удружење Савез студената Универзитета у Новом
Саду Студентска организација Технолошког факултета у износу од 300.000,00 динара.
Одржани су вишедневни семинари на којима су присуствовали предстваници локалних
самоуправа који су заинтересовани за имплементацију "зелене политике". У сарадњи
са организацијом VolksbundDeutcheKriegsgraber iz Berlina која је имала своју пловну
руту на Дунаву, организована је „крстарећа радионица“ посвећена загађењу Дунава и
осталих река у Европи коју је водио проф. Улрих Марке из Солингена. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕДУКАЦИЈА О ЗНАЧАЈУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА УНС"
носиоца пројекта: Удружење Савез студената Универзитета у Новом Саду Студентска
организација Технолошког факултета у износу од 280.000,00 динара. Организоване су
радионице за студенте Универзитета у Новом Саду на почетку основних и
постдипломских студија. Извођени су експериментално – практични тренинзи где су
студенти имали задатак да се укључе у решавање задатог еколошког проблема. Циљ
ових вежби је да се помогне у решавању могућих будућих еколошких проблема.
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Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је
од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Сачувајмо планету – рециклирај и ти" носиоца пројекта: Удружење "Сунце ЦН" у
износу од 390.000,00 динара. Организоване су едукације и креативне радионице за
децу основношколског узраста, која су се на овај начин упознала са појмом рециклаже
и на који начин, после рециклаже могу да се употребе отпадна амбалажа (лименки,
конзерви, пластичне амбалаже и новина). Пројекат је реализован у потпуности, на
планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
"ЈА БИРАМ ПРИРОДУ" носиоца пројекта: Удружење Унија младих Србије у износу од
270.000,00 динара. Организоване су радионице у основним и средњим школама а
предавања су спроводили студенти – волонтери Универзитета у Новом Саду. У току
реализације пројекта, Удружење је извршило анкетирање ученика у ОШ „Јован
Поповић“, Гимназији „Светозар Марковић“, ТШ „Милева Марић Ајнштајн“ и ОШ „Ђорђе
Натошевић“ у циљу прикупљања информација од ученика о степену њиховог знања о
заштити животне средине. На основу добијених резултата, креиране су теме за
радионице. Такође је покренута иницијатива за увођења "зеленог образовања" као
засебног предмета у школама. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран
начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
"Дунавски еколошки семинар" носиоца пројекта: Удружење Унија младих Србије износ
од 290.000,00 динара. Удружење је организовало еколошки семинар у Новом Саду, у
периоду од 16-19. септембра 2015. године. Учесници семинара су били представници
пет земаља Дунавског региона који су имали прилике да се упознају са релевантним
темама које се тичу Дунавског региона као и са начинима на које друге државе
решавају питања везана за заштиту животне средине. Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
"ЗЕЛЕНИ ЦИЉ" носиоца пројекта: Удружење Студентска асоцијација Филозофског
факултета у Новом Саду, у износу од 290.000,00 динара. Удружење је путем анкете
прикупило податке од грађана Новог Сада о степену знања о заштити животне средине
грађана. Добијени резултати су послужили као основа за штампање брошуре у којима
су обрађене теме као што су начини уштеде енергије у домаћинствима, смањење
потрошње воде, и сортирање кућног отпада. Пројекат је реализован у потпуности, на
планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
"Екорадионица промоције очувања и ефикасног коришћења природних ресурса "Вода
извор живота и здравља"" носиоца пројекта: Удружење Унија еколога "UNECO" Нови
Сад, у износу од 200.000,00 динара. Пројекат је реализован у Гимназији "Јован
Јовановић Змај" Нови Сад. Организоване су екорадионице с циљем подизања свести
средњошколаца о очувању и ефикасном коришћењу питке воде као природном
ресурсу. Такође, одржана је мултимедијална изложба на тему: "Вода извор живота и
здравља", а након тога интерактивна ИТ радионица. Пројекат је реализован у
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потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
"Локални еколошки лидери" носиоца пројекта: Заједница организација студената
екологије и заштите животне средине у износу од 270.000,00 динара. Организован је
десетодневни курс за представнике месних заједница, као и активисте НВО.
Предавачи су полазнике упознали са актуелним светским еколошким темама,
климатским променама, питањима везаним за загађење воде и ваздуха, управљање
отпадом и рециклажом, као и са међународним прописима и домаћом законском
регулативом која се бави наведеном проблематиком. Такође, изложени су еколошки
проблеми од стране полазника, које су препознали у својим месним заједницама како
би се, кроз размену искустава, дошло до предлога на који начин се исти могу решити.
Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је
од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Зелени поздрав" носиоца пројекта: Удружење грађана "Новосађани Нови Сад" у
износу од 380.000,00 динара. Организовано је низ трибина у просторијама месних
заједница у Граду Новом Саду с циљем да се утиче на свест грађана да промене своје
лоше навике и окрену се очувању првенствено свог здравља и здраве животне
средине. Како се грађани жале на проблеме који настају услед све веће урбанизације
града Новог Сада те да је уместо приземних кућа изграђено мноштво вишеспратница,
што је резултирало смањењем зелених површина у граду. Презентовани су и примери
добре праксе у земљама у окружењу који су се сусрели са сличним проблемима.
Пројекат је реализован у уговореном року. Део средстава добијених од Градске управе
за заштиту животне средине, у износу од 13.766,00 динара није утрошен, те је извршен
њихов повраћај у Буџет Града Новог Сада.
"Тајна није – имамо дивље депоније" носиоца пројекта: Удружење "Центар за развој" у
износу од 310.000,00 динара. Пројекат је у првој фази реализован прикупљањем
информација о дивљим депонијама у непосредној близини како приградских насеља
тако и пољопривредног земљишта. Након тога су организоване радионице у месним
заједницама приградских насеља на којима су се грађани информисали о штетним
ефектима отпада на животну средину и на здравље становништва. Посебан акценат је
дат на негативне последице које загађење пољопривредног земљишта може имати на
здравље људи. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
"ЕКО ВИКЕНД" носиоца пројекта: Удружење Студентска асоцијација Филозофског
факултета у Новом Саду, у износу од 290.000,00 динара. Пројекат је реализован кроз
организовање "Еко викенда" у виду тродневног дружења, која су реализована једном
месечно у периоду од септембра до новембра. Организоване су едукације и
радионице за студенте Новосадског Универзитета на теме: Национално еколошко
благо и Правни оквири у заштити животне средине. Радионице су организоване у циљу
подизања свести о заштити животне средине првенствено код младих људи. Пројекат
је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року.
"Зелена конференција" носиоца пројекта: Удружење Студентска асоцијација Факултета
техничких наука, у износу од 275.000,00 динара. Студентска организација је у току
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трајања пројекта организовала манифестацију под називом „Међународни сусрети
студената заштите животне средине и екологије“, на којој су студенти из земаља у
окружењу имали прилике да кроз разне едукативне програме, пројекте и теренски рад
размене информације, усвоје нова знања и достигнућа из области заштите животне
средине. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року
о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Енергетски ефикасна домаћинства" носиоца пројекта: Удружење "Центар за развој" у
износу од 340.000,00 динара. Пројекат је реализован кроз едукације, које су се
одржавале у десет месних заједница на територији Града Новог Сада. Грађани су се
овим путем упознали са могућностима коришћења штедљивих сијалица. У оквиру
пројекта, била су одабрана три домаћинства за праћење уштеде енергије. Системом
праћења рачуна за електричну енергију утврдила се тачна квантитативна разлика,
односно конкретна уштеда електричне енергије те су се резултати презентовали
учесницима. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном
року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Не отпадај по Кампусу" носиоца пројекта: Удружење Студентска асоцијација
Универзитета у Новом Саду у износу од 320.000,00 динара. Пројекат је реализован с
циљем да се студенти Новосадског Универзитета активно укључе у заштиту и очување
зеленог простора у оквиру универзитетског кампуса. Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
"Еко Средњошколци" носиоца пројекта: Удружење Студентска асоцијација Факултета
техничких наука у износу од 320.000,00 динара. Студентска асоцијација је извршила
истраживање нивоа знања ученика средњих новосадских школа на тему климатских
промена, загађивање воде и ваздуха и рециклаже. Кроз приказивање краткометражних
еколошких филмова и одржаних предавања на тему «Основни принципи у заштити
животне средине» и «Одрживи развој и миленијумски циљеви», ученици средњих
школа су се едуковали на тему заштите животне средине. Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
"ЕКОМАНИЈА 10 – ЕКОЛОШКА НЕДЕЉА НА УНС" носиоца пројекта: Заједница
организација студената екологије и заштите животне средине, у износу од 330.000,00
динара. Организовано је низ предавања и радионица у циљу јачања омладинског
еколошког активизма кроз едукацију и активно учешће у програмима и пројектима из
области заштите животне средине. У студентском кампусу Новосадског Универзитета
постављени су и пултови на којима су волонтери пружали информације и делили
едукативни материјал. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
"Одржива будућност – одржив живот" носиоца пројекта: Удружење "Зелени Еколошки
центар" у износу од 290.000,00 динара. Организовано је низ предавања и семинара на
тему: “Писање пројеката у области заштите животне средине“ за представнике
организација цивилних друштава на којима су стекли потребна знања и вештине у
писању пројеката у области заштите животне средине за аплицирање при фондовима
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91.

92.

93.

94.

95.

Европске Уније. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
„Компостирај и ти“ носиоца пројекта: Удружење жена „Ромена“ у износу од 370.000,00
динара. У циљу подизања и развоја еколошке свести код деце реализован је пројекат
за ученике од првог до четвртог разреда ОШ „Вук Караџић“ у Новом Саду.
Организована су предавања на којима су се ученици упознали са појмом и значајем
компостирања. У школском дворишту је направљена био башта, као мало огледно
поље, где су на практичан начин могли да примене стечена знања. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Рециклирај" носиоца пројекта: Удружење "Обновљена заједница Нови Сад" у износу
од 385.000,00 динара. У насељеном месту Футог организована су предавања о значају
рециклаже као и о значају управљања отпадом у својим домаћинствима. Акценат је
дат на штетном утицају на животну средину до којег може довести неправилно
одлагање електричног и електронског отпада. Пројекат је реализован у потпуности, на
планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
"Упознајмо природне вредности Новог Сада и заштитимо природу" носиоца пројекта:
Удружење Студентска унија Филозофског факултета у износу од 253.000,00 динара.
Током трајања пројекта, организована су предавања, радионице и квизови за децу како
би им се на забаван начин приказао значај заштите околине у којој живимо. Настава се
највећим делом одвијала у природном амбијенту: Лимански и Каменички парк, Штранд
и Петроварадинска тврђава. На тај начин ученици су усвојили знања о биодиверзитету
и бионаслеђу, геодиверзитету као и начинима којима се природна баштина,
првенствено са територије Града Новог Сада, као места њиховог становања може
очувати. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року
о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"ОРГАНИЗАЦИЈА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ПИКНИК У ПАРКОВИМА НОВОГ САДА" носиоца
пројекта: Удружење Студентска унија Филозофског факултета у износу од 270.000,00
динара. Пројекат је реализован у Дунавском, Железничком, Футошком и Лиманском
парку у Новом Саду. Том приликом је вршена промоција програма активног боравка у
природи и парковима као пожељне социјалне и природне средине за активан боравак
и уживање људи. Активисти су едуковали грађане о значају правилног одлагања
отпада у природи, као и о правилима која се морају поштовати приликом извођења
паса у шетњу (стављање поводца и скупљање измета). Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
"Едукација о пречишћавању ваздуха у Новом Саду кроз формирање нових зелених
површина" носиоца пројeкта: Удружење Хуманитарна организација "Владика Платон
Атанацковић" у износу од 365.000,00 динара. Пројекат је реализован у потпуности, на
планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.

Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
животне средине за 2015. годину

63

Град Нови Сад - Градска управа за заштиту животне средине
96. "Фотографија говори више од 1000 речи" носиоца пројекта: Удружење "Центар за

истраживање Дунавског региона" у износу од 270.000,00 динара. Током трајања
пројекта, организоване су изложбе фотографија у домовима културе, школама и
месним заједницама на тему природе и заштите животне средине. За време трајања
изложби, волонтери удружења су посетиоцима делили информативне брошуре путем
којих су се упознали са могућим начинима заштите животне средине. Поготово су
младима указивали на коришћење бицикла као алтернативног вида превоза и значај
који има не само на човеково здравље већ и његову околину. Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
97. "Филм за природу" носиоца пројекта: Удружење "Центар за истраживање Дунавског
региона" у износу од 260.000,00 динара. У циљу јачања свести о заштити животне
средине организоване су интерактивне дискусије као и пројекције три филма која се
баве питањима екологије. Филмови су се емитовали у парковима у Новом Саду и то у
Лиманском парку, Дунавском парку и парку на Петроварадинској тврђави. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
98. "Причам ти о природи" носиоца пројекта: Удружење Феријални клуб Нови Сад у износу
од 250.000,00 динара. Пројекат је реализован под слоганом "Упознајмо да бисмо
заволели–заволимо да бисмо сачували–сачувајмо да бисмо оставили" и намењен је
тинејџерима с циљем да се развије свест о заштити животне средине, као и о
упознавању средине у којој живимо и заштити ресурса који се у њој налазе. Одржане
су радионице у месним заједницама у приградским насељима Каћ, Будисава, Кисач,
Степановићево, Буковац, Нови и Стари Лединци, Бегеч, Футог и Ветерник. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
99. "ЕКОвид" носиоца пројекта: Удружење Феријални клуб Нови Сад у износу од
260.000,00 динара. Одржане су радионице за ученике основних и средњих школа са
територије Града Новог Сада са циљем јачања свести о значају очувања околине у
којој живимо. Вршене су пројекције филмова на тему штетних деловања на природу и
животну средину. Након тога расписан је мини конкурс за најбољи и најкреативнији
видео филм. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном
року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
100. "Еколошки инструменти" носиоца пројекта: Удружење "Block rock fest" у износу од
400.000,00 динара. Организован је музички перформанс у парку у Новом Саду. Циљ је
био анимирање што већег броја младих људи да се одговорно односе према свом
окружењу. Намера је била да се на забаван и креативан начин млади упознају са
музичким инструментима добијеним од еколошких материјала, као и могућностима
стварање звука без употребе електричне енергије. Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
101. "Еко-трибине у мом крају" носиоца пројекта: Удружење Рома "Рромано Суно" у
износу од 375.000,00 динара. Организоване су трибине у насељу Шангај, за
становништво које је већим делом ромске популације. Житељи тог дела града указују
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на загађење ваздуха које може настати од производних погона који се налазе у
близини насеља. Вршене су едукације НВО како би се оспособили за писање пројеката
којима могу да аплицирају за добијање средстава како код домаћих фондова тако и
фондова ЕУ. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном
року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
102. "Хоћу да знам" носиоца пројекта: Удружење "Молекул" у износу од 400.000,00 динара.
Пројекат је реализован путем организовања радионица, на којима су учествовали
ученици Средње машинске школе, Средње школе „Светозар Милетић“ и
Електротехничке школе "Михајло Пупин" у Новом Саду. Циљ је био анимирати децу и
омладину да преузму активну улогу о очувању природних ресурса. Посебан акценат је
дат на могућност и значај коришћења обновљивих извора енергије. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
103. "Амбалажа пестицида, куда са њом?" носиоца пројекта: Удружење "Молекул" у износу
од 400.000,00 динара. Удружење је организовало трибине у месним заједницама у
приградским насељима Каћ, Бегеч, Кисач и Будисава. Становништво се махом бави
пољопривредном производњом, те користе и пестициде на пољопривредном
земљишту. Организоване су трибине на којима су се пољопривредни произвођачи
упознали са негативним последицама по животну средину које могу изазвати
неправилно одлагање употребљене амбалаже од пестицида. Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
104. "Еколошке радионице у вртићу" носиоца пројекта: Удружење "Центар Јутро" у износу
од 395.000,00 динара. Пројекат је реализован у вртићу "Петар Пан" и "Пуж" у Новом
Саду, "Звончић" у Каћу, и "Лиенка" у Кисачу. Организоване су радионице на којима се
деци предшколског узраста приближио појам и значај рециклаже. Том приликом су
деци подељене сликовнице које су на занимљив и деци прихватљив начин обрађивале
наведену проблематику. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
105. "Природа око нас" носиоца пројекта: Удружење "ОЗОН 021" у износу од 395.000,00
динара. Организована су интерактивна предавања и то: прво за децу из вртића
"Венди", "Гуливер" и "Палчица" у Новом Саду а друго за ђаке из Основних школа у
Ковиљу и Петроварадину с циљем да се подигне свест о одговорном односу на
околину која нас окружује. Деца су извела позоришну представу са маскама, које су
правила од рециклираног материјала. Пројекат је реализован у потпуности, на
планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
106. "Мој школски врт" носиоца пројекта: Удружење "ОЗОН 021" у износу од 400.000,00
динара. Пројекат је реализован у пет основних школа са територије града Новог Сада.
Организоване су интерактивне радионице за децу основношколског узраста, која су
самостално пројектовала уређење школских дворишта и формирала еко-цветне
баште. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о
чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
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107. "Рециклирам данас – мислим на сутра" носиоца пројекта: Удружење "Таргет" Центар
за превенцију девијантног понашања код младих Нови Сад у износу од 395.000,00
динара. Пројекат је реализован у просторији месне заједнице на Детелинари и у
просторијама месних заједница у приградским насељима Каћ и Футог. Одржана су
предавања на којима су становници ових насеља имали прилике да се информишу о
значају правилног одлагања и рециклаже електронског отпада као у о штетном
деловању истог на животну средину. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран
начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
108. "Од проблема до решења" носиоца пројекта: Удружење "Таргет" Центар за
превенцију девијантног понашања код младих Нови Сад у износу од 392.000,00
динара. Пројекат је реализован у ОШ "Доситеј Обрадовић", ОШ "Јожеф Атила" и ОШ
"Светозар Марковић Тоза" из Новог Сада. У циљу јачања свести о потреби заштите
животне средине, одржане су интерактивне радионице под слоганом "Моја машта
може свашта" и "Шарени контејнер". Пројекат је реализован у потпуности, на
планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
109. "Упознај природна добра Новог Сада" носиоца пројекта: Удружење "Зелени Тим"
Нови Сад у износу од 395.000,00 динара. Учесници пројекта су била деца из ОШ
"Светозар Марковић Тоза" Нови Сад, ОШ "Иво Лола Рибар" Нови Сад и ОШ "Марија
Трандафил" Ветерник. Организована су предавања на којима су се ученици упознали
са заштићеним природним добрима који се налазе на територији Града Новог Сада.
Осим тога организована је посета Парку природе Бегечка јама. Пројекат је реализован
у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
110. "Можеш и ти" носиоца пројекта: Удружење "Зелени Тим" Нови Сад у износу од
398.000,00 динара. Пројекат је реализован у ОШ "Јован Дучић", ОШ "Милош Црњански"
и ОШ "Јожеф Атила" из Новог Сада. Ученици су се упознали са појмом и изворима
загађења ваздуха у градовима као и активностима које се могу предузети како би се
умањио њихов штетан утицај. Ученици наведених школа, у сарадњи са ЈКП "Градско
зеленило", Нови Сад, спровели су акцију садње дрвећа и озелењавања школских
дворишта. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном
року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
111. "Учимо да чувамо воду" носиоца пројекта: Удружење "Еко Лајф 021" у износу од
400.000,00 динара. Пројекат је реализован у ОШ "Светозар Марковић Тоза" и ОШ
"Коста Трифковић" из Новог Сада, ОШ "Свети Сава" из Руменке, ОШ "Михајло Пупин"
из Ветерника, и ОШ "Јован Дучић" из Петроварадина. Организоване су креативне
радионице, с циљем да се ученицима подигне свест о значају очувања веома важног
природног ресурса – воде. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
112. "Управљање отпадом" носиоца пројекта: Удружење "Еко Лајф 021" у износу од
395.000,00 динара. Организоване су трибине на којима су присуствовали
пољопривредни произвођачи из приградских насеља Новог Сада, с циљем да се
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упознају са начинима употребе и складиштења употребљене амбалаже од пестицида
као и последицама које нестручно одлагање истих може имати по животну средину и
здравље човека. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
113. "Ветрозаштитни појас – естетика у служби екологије" носиоца пројекта: Удружење
"Тим за превенцију и сузбијање криминалитета" у износу од 390.000,00 динара.
Приградска насеља се сваке године суочавају са проблемима која настају услед
недостатка дрвореда уз саобраћајнице. Организована су предавања с циљем да се
становништво едукује о заштитним функцијама које дрвореди имају као што су:
заштита од снега у зимским месецима, у летњим заштита од сунца и високих
температура, а истовремено и заштита ратарских усева од прашине, штетних гасова, а
насеља и од буке, као и да ветрозаштитни појас пре свега спречава ерозију, којом се
односи хумус и тако слаби плодност земљишта. Пројекат је реализован у потпуности,
на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта
достављен одговарајући извештај.
114. "Обновљиви извори енергије" носиоца пројекта: Удружење "Тим за превенцију и
сузбијање криминалитета" у износу од 400.000,00 динара. Организовано је пет
радионица на теме: 1) Биомаса и како је користити; 2) Ветропаркови, користимо
енергију ветра; 3) Колико користимо највећи енергетски ресурс–сунце; 4) Уређени и
неуређени водотокови и 5) Неискоришћеност геотермалних вода у Србији. Радионице
су организоване с циљем да се средњошколци упознају са могућностима коришћења
различитих извора енергије у сврху очувања животне средине. Пројекат је реализован
у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
115. "Научимо све о природним ресурсима" носиоца пројекта: Удружење "Капљица" у
износу од 390.000,00 динара. Пројекат је реализован у Саобраћајној школи "Пинки" из
Новог Сада и у Техничкој школи "Милева Марић Ајнштајн". У школама су одржане
интерактивне радионице на којима су се ученици упознали са природним ресурсима
којима располаже наша земља и начинима очувања истих. Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
116. "Здрава храна – органска пољопривреда" носиоца пројекта: Удружење "Капљица" у
износу од 400.000,00 динара. У циљу упознавања са органском производњом, као
системом одрживе пољопривреде који се базира на поштовању еколошких принципа
путем рационалног коришћења природних ресурса, употребе обновљивих извора
енергије, очувања природне разноликости и заштите животне средине, организоване
су едукативне радионице за ученике средњих школа. Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
117. "Рециклажом до играчке" носиоца пројекта: Удружење грађана "Фирге" у износу од
400.000,00 динара. Организоване су едукативне радионице за децу предшколског
узраста из новосадских вртића "Венди", "Гуливер" и "Палчица". Циљ радионица је био
да деца, кроз креативну игру, задовоље своју потребу за стваралачким испитивањем
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света, да се упознају са појмом „животна средина“, а такође и појмом и значајем
„рециклаже“, како би се подстакао развој њихових перцептивних и интелектуалних
функција, као и да открију своју креативност. Такође, током радионица родитељи су
равноправно учествовали у игри са децом и другим родитељима. Штампане су
сликовнице са пригодним садржајем. Пројекат је реализован у потпуности, на
планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
118. "Убаци у прави кош" носиоца пројекта: Удружење грађана "Фирге" у износу од
395.000,00 динара. Организоване су литерарне и ликовне радионице у ОШ "Михајло
Пупин" Ветерник и ОШ "Душан Радовић" Нови Сад у циљу јачања свести о значају
заштите животне средине као и о негативном утицају који отпад може имати на
животну средину. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
119. "Научимо" носиоца пројекта: Удружење грађана "Пролеће" у износу од 395.000,00
динара. Организоване су едукативне радионице за децу предшколског и
основношколског узраста с циљем развијања еколошки пожељног понашања. Како би
се едуковали о неопходности разврставања отпада (пластика, папир, органски отпад) у
двориштима школа су постављени посебни контејнери. Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
120. "Чувајмо воду" носиоца пројекта: Удружење грађана "Пролеће" у износу од 400.000,00
динара. Организоване су едукативне радионице за децу предшколског и
основношколског узраста с циљем да се укаже на значај воде у свакодневном животу,
и потребу да се она чува а не загађује. Такође, истакнут је значај заштите и очувања
постојећих ресурса чисте воде на планети, имајући у виду да више од милијарду људи
у свету нема приступ сигурној води за пиће. Пројекат је реализован у потпуности, на
планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
121. "Отпад, шта са њим?" носиоца пројекта: Удружење "ЕКО НС" у износу од 390.000,00
динара. Организоване су едукативне трибине у просторијама месних заједница у Каћу,
Кисачу, Будисави и Новом Саду с циљем да се грађани информишу о последицама
неправилног одлагања опасног отпада по животну средину и здравље људи. Пошто је
трибинама присуствовало становништво које се претежно бави пољопривредном
производњом акценат је дат на значај правилног одлагања амбалаже након употребе
хемијских средстава и пестицида на њивама. Пројекат је реализован у потпуности, на
планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
122. "Загађења земљишта пестицидима и његове последице" носиоца пројекта: Удружење
"ЕКО НС" у износу од 400.000,00 динара. Организоване су трибине за пољопривредне
произвођаче из приградских насеља: Кисач, Каћ, Будисава, Степановићево и Футог с
циљем да се информишу о негативним последицама које коришћење пестицида са
собом носи на екосистем у коме се примењују, као и на околне екосистеме. Жеља је
била да се укаже да је смањење употребе пестицида један од темеља одрживе
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пољопривреде као и идеја одрживог развоја. Пројекат је реализован у потпуности, на
планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
123. "Стварање нових навика кроз игру" носиоца пројекта: Удружење Центар "Јутро" у
износу од 395.000,00 динара. Организоване су интерактивне радионице за ђаке нижих
разреда у ОШ "Соња Маринковић" и ОШ "Душан Радовић" из Новог Сада, ОШ "Алекса
Шантић" из Степановићева и ОШ "Десанка Максимовић" из Футога. Како би деца на
што занимљивији начин прихватила норме понашања и већ у том узрасту имали
развијено знање, вештину и одговоран однос према свом окружењу организоване су
радионице. У сарадњи са родитељима деца су осликала контејнере који су касније
постављени у двориштима школа с циљем да у њих одлажу одговарајући отпад.
Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је
од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
124. "Радионица "Зелено сунце"" носиоца пројекта: Унија еколога "UNECO" Нови Сад у
износу од 220.000,00 динара. У ОШ "Доситеј Обрадовић" у Новом Саду за ученике
нижих разреда, организоване су радионице с циљем да се упознају са могућим
последицама услед глобалног загревања, климатским променама као и начинима на
које исти могу да се смање. Организована је дечија представа: "Сунце, добро дрво,
Веца и деца". Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном
року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
125. "ЕКОЛОГИЈА-основа будућности" носиоца пројекта: Удружење "Зелени Еколошки
центар" у износу од 300.000,00 динара. Организоване су пројекције документарних
филмова који се баве заштитом животне средине и екологијом и указују на постојеће
претње као и утицај који глобално загревање има на човекову околину, а све у циљу
подизања свести о значају заштите животне средине. Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
126. "ЕКОТЕКА" носиоца пројекта: Удружење Студентска асоцијација Универзитета у
Новом Саду у износу од 288.000,00 динара. У циљу јачања свести о потреби заштите
животне средине, за време реализације пројекта организоване су еколошке
радионице: "Екокурс", излет: "Екотека", као и трибина: "Чуј, почуј стару вест, подижемо
еко свест". Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном
року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.

V. ИНФОРМИСАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ПОДАТАКА О СТАЊУ И КВАЛИТЕТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
У циљу реализације тачка 3. подтачке V. "Информисање и објављивање података о
стању и квалитету животне средине" Програма коришћења средстава Буџетског фонда за
заштиту животне средине за 2015. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 10/15 и
38/15), а ради редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о
стању жовотне средине, јавности рада Градске управе за заштиту животне средине и
јачања свести о значају заштите животне средине, а на основу уговора закључених у
складу са прописима реализовано је:
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1. Штампање едукативног материјала
Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, услуга Штампање
едукативног материјала додељена је Јерковић МБМ ДОО Нови Сад и Балатон штампа
ДОО, Нови Сад (заједничка понуда) у износу од 3.304.020,00 динара.
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите
животне средине, Градска управа за заштиту животне средине је у 2015. години
финансирала штампање:
брошуре - "Заштићена природна добра" , радне свеске - " Заштићена природна добра",
брошуре - "Стратегија развоја система зелених простора Града Новог Сада 2015-2030",
брошуре - "Програм заштите животне средине", брошура - Окрени нови лист, распоред
часова за децу, обележивач за књиге, агенде, зидних и стоних календара, нотеса,
папирних кеса и платнених торби.
Брошура - "Стратегија развоја система зелених простора Града Новог Сада 20152030" и "Програм заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024.
године" штампани су у циљу информисања грађана о ова два важна стратешка документа
чијом ће се применом обезбедити дугорочно и планско управљање зеленом
инфраструктуром, као и утврдити постојеће стање животне средине и дефинисати
најзначајнији проблеми и циљеви.
Едукативни материјал (брошура - "Заштићена природна добра" и "Окрени нови
лист", распоред часова, радна свеска за децу као и обележивач за књиге и др.)
дистрибуиран је школама за основно образовање на територији Града Новог Сада како би
се ученици ближе упознали са заштићеним природним добрима на територији Града
Новог Сада. Осим тога, овај материјал је коришћен за едукативне и ликовне радионице у
време одржавања Међународног сајма екологије „ЕКО СВЕТ“, као и других радионица
намењених деци током обележавања значајнијих датума као што су Светски дан заштите
животне средине, Европски дан без аутомобила, Дан планете Земље и др.
2. Реконструкција интернет презентације Градске управе за заштиту животне
средине
Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, услуга Реконструкција
интернет презентације Градске управе за заштиту животне средине додељена је Social
Media Hub d.o.o, Београд у износу од 418.560,00 динара.
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, органа територијалне аутономије и јединица локалне
самоуправе и доступна је из свих интернет претраживача.
У току 2015. године наставило се континуирано одржавање, иновирање и
реконструкција Интернет презентације Управе (www.environovisad.org.rs), и на сајту
Управе извршене су следеће измене: редизајн оригиналног графичког решења
презентације у складу са постављеним начелима визуелног идентитета Управе;
Responsive графичко решење са посебним освртом на доживљај корисника са уређајима
чији екрани су мање резолуције и раде по принципу touch screen; дизајн банера Управе за
потребе Интернет кампања и размена банера са другим веб презентацијама и порталима;
израда флеш анимација и анимираних делова дизајна оптимизованих за веб; редизајн
анимираних мапа мониторинга и ажурирање података; обрада оригиналних фотографија и
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оптимизација за употребу у оквиру новог дизајна презентације и Web апликација Локални
регистар загађивача. Обезбеђене су услуге хостинга 24/7 и закуп интернет домена.
VI. ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
Реализација тачке 3. подтачке VI. "Трошкове реализације Програмa" Програма
коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2015. годину
("Службени лист Града Новог Сада", бр. 10/15 и 38/15), укључује трошкове:
1. Обавезе објављивања јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање
програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог
Сада за 2015. годину. За објављивање Јавног конкурса у дневном листу "Дневник"
утошена су средства у износу од 15.724,80 динара;
2. Обавезе, у складу са чланом 43. Закона о заштити природе ("Службени гласник
Републике Србије", бр. 36/09, 88/10, 91/10-испр. и 14/16), 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 дневном
листу, који се дисрибуира на целој територији Републике Србије и у 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
Споменика природе "Парк института у Сремској Каменици" заштићеним подручјем са
Студијом заштите и картографском документацијом је објављен у дневним листовима
„Дневник“ и „Блиц“ . За објављивање наведеног обавештења у дневном листу "Дневник"
утошена су средства у износу од 4.492,80 динара, а у дневном листу „Блиц“ у износу од
28.014,00 динара.
3. Закуп изложбеног простора на Међународним сајмовима "ЛОРИСТ" - 23.
Међународном сајму "ЕКО СВЕТ". Спроведен је преговарачки поступак без објављивања
позива за подношење понуда, на основу добијеног мишљења од Управе за јавне набавке
о основаности примене наведеног поступка број 404-02-2569/15 од 29. јула 2015. године.
Преговарачки поступак је спроведен са Акционарским друштвом за приређивање
сајмова и изложби „Новосадски сајам“, Нови Сад у износу од 556.920,00 динара.
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