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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: 401-00-409/2016 од 23. фебруара 2016.
године, донео Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2016. 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
2016. годину ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 14/16, 18/16-испр. и 65/16)
конципиран је на бази планираних прихода од 255.630.000,00 динара, опредељених
Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2016. годину ("Службени лист Града Новог Сада",
бр. 62/15, 46/16, 58/16 и 74/16). 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 2016. 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
Приходи из буџета Града Новог Сада
УКУПНО:

Остварени
приходи у дин

245.000.000,00

219.448.341,70

110.000,00

39.180,60

6.100.000,00

396.134,21

4.420.000,00
255.630.000,00

4.417.866,72
224.301.523,23

Остварени приходи у 2016. години били су за 31.328.476,77 динара мањи од
планираних.
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ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ

Ред.
број

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:

I
II

III
IV
V
VI

Планирани
расходи у дин.

Остварени
расходи у дин.

187.920.000,00

159.504.487,46

7.000.000,00

4.715.032,00

15.000.000,00

12.407.424,10

40.000.000,00

39.450.000,00

4.220.000,00

2.433.524,00

1.490.000,00
255.630.000,00

665.808,00
219.176.275,56

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ у 2016. години (у динарима)
ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ у 2016. години (у динарима)
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА у 2016. години (у динарима)

224.301.523,23
219.176.275,56
5.125.247,67

ФИНАНСИЈСКА РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2016. 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
1.
дела улице Народног фронта у
ЈКП "Градско зеленило"
2.749.384,37
Новом Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa
2.
дела Булевара ослобођења у
ЈКП "Градско зеленило"
3.189.913,97
Новом Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa
3.
дела Булевара деспота Стефана у
ЈКП "Градско зеленило"
2.199.837,35
Новом Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa на
4.
тргу Марије Трандафил у Новом
ЈКП "Градско зеленило"
1.192.933,30
Саду
Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
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5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa
дела Прерадовићеве улице у
Петроварадину
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa
дела улице Змајевац у Сремској
Каменици
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у
парку код Железничке станице у
Новом Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa
између улица Шумскa, Славонскa,
Десанке Максимовић и Жичка у
Новом Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у
улици Патријарха Рајачића у
Петроварадину
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у
Кисачкој улици у Новом Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у
улици Живојина Ћулума у Новом
Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у
улици Александра Невског у Новом
Саду
Очување и унапређење зеленила у
улици Антона Чехова у Новом Саду
Унaпрeђeњe зeлeнилa у улици
Полгар Андраша у Новом Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa на
делу Булевара краља Петра I у
Новом Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa на
потезу од Булевара кнеза Милоша
до Сомборске рампе у Новом Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у
улици Душана Васиљева у Новом
Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у
улици Уроша Предића у Новом
Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у
Таковској улици и улици Бем Лилике
у Новом Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa на
Тргу незнаног јунака у Новом Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у
улицама Земљане ћуприје, Ђорђа
Рајковића, Марка Миљанова и
Милана Ракића у Новом Саду

ЈКП "Градско зеленило"

1.098.703,49

ЈКП "Градско зеленило"

1.609.359,17

ЈКП "Градско зеленило"

4.949.917,19

ЈКП "Градско зеленило"

2.747.429,83

ЈКП "Градско зеленило"

2.808.963,71

ЈКП "Градско зеленило"

3.629.864,26

ЈКП "Градско зеленило"

ЈКП "Градско зеленило"
ЈКП "Градско зеленило"

-

987.119,94
-

ЈКП "Градско зеленило"

4.264.556,94

ЈКП "Градско зеленило"

2.419.695,72

ЈКП "Градско зеленило"

2.748.125,30

ЈКП "Градско зеленило"

2.289.746,99

ЈКП "Градско зеленило"

-

ЈКП "Градско зеленило"

-

ЈКП "Градско зеленило"

ЈКП "Градско зеленило"

2.199.256,20

-
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Очување и унапређење зеленила
дела улице Стевана Милованова у
Новом Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa
између улица Шекспирова,
Народног фронта, Балзакова и
Булевара деспота Стефана у Новом
Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa
између улица Милоша Црњанског,
1300 каплара, Балзакове и
Народног фронта у Новом Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa
између улица Народног фронта,
Раваничкa, Ресавска и
Фрушкогорска у Новом Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa
између улица Фрушкогорска,
Јиричекова, Драге Спасић и Вељка
Петровића у Новом Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa
између улица др Ивана Рибара,
Народног фронта, Бошка Бухе и
Благоја Паровића у Новом Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa
између Булевара ослобођења,
Булевара краља Петра I и дела
улице Саве Ковачевића у Новом
Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa
између улица Стевана
Момчиловића, Стевана Хладног,
Футошки пут и Булевара кнеза
Милоша у Новом Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa
између улица Стевана Христића,
Анђе Ранковић, Стевана Хладног и
Футошки пут у Новом Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa
између улица Милеве Марић,
Станоја Станојевића и Булевара
кнеза Милоша у Новом Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa
између улица Миленка Грчића,
Банатска, Руменачка и Корнелија
Станковића у Новом Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa
између улица Миленка Грчића,
Облачића Рада, Руменачка и
Банатска у Новом Саду

ЈКП "Градско зеленило"

766.442,24

ЈКП "Градско зеленило"

3.712.262,84

ЈКП "Градско зеленило"

-

ЈКП "Градско зеленило"

2.302.362,08

ЈКП "Градско зеленило"

3.717.757,21

ЈКП "Градско зеленило"

3.513.229,68

ЈКП "Градско зеленило"

3.476.041,36

ЈКП "Градско зеленило"

4.692.095,36

ЈКП "Градско зеленило"

4.154.195,35

ЈКП "Градско зеленило"

3.153.591,36

ЈКП "Градско зеленило"

4.287.419,71

ЈКП "Градско зеленило"

4.484.315,06
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Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa
између улица Корнелија
34. Станковића, Јанка Чмелика,
ЈКП "Градско зеленило"
4.344.463,98
Облачића Рада и Миленка Грчића у
Новом Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa
између Булевара краља Петра I,
35. Булевара ослобођења и улица
ЈКП "Градско зеленило"
4.096.123,07
Браће Јовандић и Димитрија
Аврамовића у Новом Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa
између улица Војвођанска,
Пушкинова, Алексе Шантића, Ласла
36.
ЈКП "Градско зеленило"
3.899.973,10
Гала, Владимира Николића и
Булевара ослобођења у Новом
Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa
између Булевара војводе Степе,
37
Булевара кнеза Милоша и улица
ЈКП "Градско зеленило"
2.511.741,93
Сељачких буна и Бате Бркића у
Новом Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa
између улица Стражиловска,
38
ЈКП "Градско зеленило"
3.848.276,15
Радничка, Стевана Мусића и Алеје
Мике Антића у Новом Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у
39
ЈКП "Градско зеленило"
802.637,26
Ковиљу
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у
40
ЈКП "Градско зеленило"
2.044.275,75
Кисачу
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у
41
ЈКП "Градско зеленило"
549.677,18
Степановићеву
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у
42
ЈКП "Градско зеленило"
Футогу
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у
43
ЈКП "Градско зеленило"
547.371,63
Новим и Старим Лединцима
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у
44
ЈКП "Градско зеленило"
549.473,50
Руменци
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у
45
ЈКП "Градско зеленило"
549.465,49
Каћу
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у
46
ЈКП "Градско зеленило"
523.407,32
Ветернику
Израда пројекта пејзажног уређења
парка северно од ранжирне станице
47
ЈКП "Градско зеленило"
4.417.866,72
и улице Радомира Раше Радујкова 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
1.
ЈКП "Чистоћа"
2.417.484,00
површина насеља Мишелук
Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
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2.

Чишћење и санирање јавних
површина насеља Транџамент

ЈКП "Чистоћа"

3.

Чишћење и санирање јавних
површина на потезу Каћ-Будисава

ЈКП "Чистоћа"

-

ЈКП "Чистоћа"

-

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

Чишћење и санирање јавних
површина на потезу БудисаваКовиљ
Чишћење и санирање јавних
површина у Старим Лединцима
Чишћење и санирање јавних
површина у Новим Лединцима
Чишћење и санирање јавних
површина насеља Јужни Телеп
Чишћење и санирање јавних
површина насеља Северни Телеп
Чишћење и санирање јавних
површина на потезу Рибарског
острва
Чишћење и санирање јавних
површина у Футогу
Чишћење и санирање јавних
површина на потезу КисачСтепановићево
Чишћење и санирање јавних
површина у Ветернику
Чишћење и санирање јавних
површина на потезу Футог-Кисач
Чишћење и санирање јавних
површина на потезу Горња КлисаВелики Рит
Чишћење и санирање јавних
површина на потезу Доња КлисаВидовданско насеље
Чишћење и санирање јавних
површина на потезу Нови Сад-Ченеј
Чишћење и санирање јавних
површина на потезу Мали БеоградШангај
Чишћење и санирање јавних
површина на потезу Авијатичарско
насеље-Ново гробље-Сајлово
Чишћење и санирање јавних
површина на потезу Боцке-Парагово
Чишћење и санирање јавних
површина на потезу Руменка-Кисач
Чишћење и санирање јавних
површина на потезу Нови Сад-Каћ

3.326.107,20

ЈКП "Чистоћа"

2.353.377,60

ЈКП "Чистоћа"

3.013.377,60

ЈКП "Чистоћа"

2.371.713,60

ЈКП "Чистоћа"

2.503.713,60

ЈКП "Чистоћа"

4.046.277,60

ЈКП "Чистоћа"

2.295.686,40

ЈКП "Чистоћа"

2.295.686,40

ЈКП "Чистоћа"

3.275.376,00

ЈКП "Чистоћа"

7.036.838,40

ЈКП "Чистоћа"

2.394.276,00

ЈКП "Чистоћа"

1.932.276,00

ЈКП "Чистоћа"

1.075.087,20

ЈКП "Чистоћа"

1.039.684,80

ЈКП "Чистоћа"

1.288.288,80

ЈКП "Чистоћа"

1.955.376,00

ЈКП "Чистоћа"

1.678.284,00

ЈКП "Чистоћа"

3.518.277,60
УКУПНО:

159.504.487,46
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II. ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
(МОНИТОРИНГ) НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
Ред.
бр.
1.

2.

3.

4.

УСЛУГА

ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА

Праћење стања и прогноза
аерополена на територији Града
Новог Сада
Утврђивање параметара еколошког
и хемијског статуса површинских
вода на територији Града Новог
Сада у 2016. години
Праћење нивоа буке на територији
Града Новог Сада
Праћење квалитета ваздуха на
територији Града Новог Сада

Износ у
динарима

Природно –
математички факултет
– Универзитет у Новом
Саду

939.996,00

Институт за јавно
здравље Војводине

893.332,00

Институт ИМС АД
Београд
Институт за заштиту на
раду а.д., Нови Сад и
Завод за јавно здравље
Шабац
УКУПНО:

784.800,00

2.096.904,00
4.715.032,00

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
2016. годину"
"Реализација дела активности
предвиђених Програмом
управљања СП ’Футошки парк’ за
2016. годину"
"Реализација дела активности
предвиђених Програмом
управљања заштићеним стаблима
на територији Новог Сада за 2016.
годину"

НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

Износ у
динарима

ЈКП "Градско зеленило"

7.827.781,10

ЈКП "Градско зеленило"

3.834.657,62

ЈКП "Градско зеленило"

744.985,38

УКУПНО:

12.407.424,10
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IV. ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ И ЈАЧАЊЕ СВЕСТИ О ПОТРЕБИ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Ред.
НАЗИВ
Износ у
НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА
бр.
ПРОГРАМА - ПРОЈЕКТА
динарима
"RE/8 DESING PARK - Eco
1.
Удружење РЕКА
170.000,00
Design Week 2016"
Еколошко удружење
2.
"Kreativna ekologija - еко бојанка"
160.500,00
"ЗЕЛЕНИ САД"
Удружење "Едукативни
3.
"Зелена Европа - Зелена Србија"
300.000,00
грађански центар"
Удружење Друштво
4.
"ДА СЕ ЗЕМЉА НЕ НАЉУТИ!"
240.000,00
"РАСПУСТИЛИШТЕ"
Удружење "Зелена
5.
"Еко - школица"
300.000,00
долина"
6.
"ЧУВАРИ ВОДЕ"
УДРУЖЕЊЕ "ИЗБОР"
250.000,00
"БРЕНД "ФУТОШКИ КУПУС"
Удружење произвођача
СТВАРАЊЕ И РАЗВИЈАЊЕ
и прерађивача
7.
СВЕСТИ О ЗНАЧАЈУ ЗАШТИТЕ
футошког купуса и
300.000,00
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КРОЗ
футошког киселог
ПРОИЗВОДЊУ ЗДРАВЕ ХРАНЕ" купуса "Футошки купус"
Удружење грађана
8.
"ВОДЕНА ТРИБИНА"
"ФАБРИКА ЗНАЊА И
380.000,00
ОЧУВАЊА"
"ТРИБИНА О ОДВАЈАЊУ
9.
Удружење ГРАЂАНИН
380.000,00
ОТПАДА"
Удружење грађана
10.
"Деца и екологија"
395.000,00
"ЗЕМЉАНИН"
Удружење "Кластер за
"Обновљиви извори енергије 11.
развој руралног
350.000,00
где и како"
туризма Војводине"
"Значај очувања биодиверзитета
као природног ресурса за
12.
животну средину и одрживи
Удружење Едуеко
375.000,00
развој и могућности његове
економске валоризације"
Удружење грађана
13.
"ДЕЦА О ЕНЕРГИЈИ"
392.000,00
ГРАЂАНИН
"Зелено образовање за одрживи
14.
Удружење ФАЖИС
380.000,00
развој"
"Инвазивне врсте у нашој
Удружење Ботаничко
15.
околини: Град Нови Сад
Друштво "Андреас
260.000,00
станиште страних биљних врста"
Волни"
Удружење грађана
16.
"Бицикли су потаман"
380.000,00
"Верујем у Нови Сад"
Удружење Центар за
"Очување животне средине као
17.
развој комунално
400.000,00
комунални проблем"
стамбеног система
18.
"Еколошки универзитет"
Удружење Феријални
380.000,00
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19.

"ЕДУКАТИВНИ ЕКО
ПРИРУЧНИК"

20.

"Да - Не дозвола"

21.

"Најбоља је амбалажа којој прија
рециклажа"

22.

23.

"Ветерник у борби против
пластичних кеса"
"Унапређење образовања деце
средњошколског узраста о
новим загађујућим супстанцама
у животној средини"
"Јавна тајна природе"

25.

"Електро енвиромент"

26.

"Унапређивање образовања
деце средњошколског узраста у
области одрживог коришћења
водних ресурса"

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

36.
37.
38.

Удружење Едуеко
Удружење "Центар за
истраживање Дунавског
региона"
Удружење "Оаза
здравља"

24.

27.

клуб Нови Сад
Удружење грађана
"ФАБРИКА ЗНАЊА И
ОЧУВАЊА"
Удружење Феријални
клуб Нови Сад
Удружење "Центар за
истраживање Дунавског
региона"
Удружење грађана
"ЗЕМЉАНИН"

Удружење ФАЖИС

Удружење "Оаза
здравља"
Удружење грађана
"Знам и ја шта је рециклажа!"
"СТУБОВИ ЗНАЊА"
"Seeds for sustainable
Удружење Ритам
development"
Здравља
Удружење Омладинска
"Сачувај енергију, сачувај свет"
Организација "Red Line"
Удружење "ЈА, ТИ,
"Умем, могу, хоћу"
ОНИ..."
Удружење "Безбедна
"Дечија екологија"
будућност"
"Очистимо средимо - рециклажа"
Удружење "Лист 021
"ПУТУЈ ПАМЕТНИЈЕ, ЖИВИ
Удружење грађана
КВАЛИТЕТНИЈЕ"
"Верујем у Нови Сад"
Удружење грађана за
рад са децом са
"Зелени квиз"
посебним потребама
"Лептиров лет"
Удружење "ЖИВОТ НА
"Чувари природе"
ТОЧКОВИМА"
"Пестициди и његове последице" УДРУЖЕЊЕ "ЕКО НС"
Удружење Новосадски
"Амбасадори зелене политике"
институт за спорт и
туризам
"Компостирај, не бацај!"

385.000,00
390.000,00
390.000,00
360.000,00

380.000,00

370.000,00
250.000,00

380.000,00

250.000,00
250.000,00
380.000,00
250.000,00
390.000,00
380.000,00
370.000,00
390.000,00

250.000,00

370.000,00
380.000,00
380.000,00
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39.

"Зашто загађујемо ваздух?"

УДРУЖЕЊЕ
"УСПРАВНО ЈЕ
ЉУДСКИ"

380.000,00

40.

"Продукција школско образовног еко-ТВ серијала за
децу "УПРИРОДИСЕ""

Удружење грађана
"ДРУИД"

321.000,00

41.

"Мали еко уметници"

42.

"Ваздух је свуда око нас"

43.

"Креативна рециклажа"

44.

"Чувајмо благодети природе"

45.

"X Трибина ''Негуј грану на којој
седиш''"

46.

"Ја волим природу, воли је и ти!
"

Удружење "ЈА, ТИ,
ОНИ..."
Удружење "Безбедна
будућност"
"Нова грана НС"
Удружење Новосадска
женска иницијатива
Прво удружење за
екологију и заштиту од
дејства ватре ''EcoFire''
Удружење "Друштво за
промоцију природе
Србије"
УДРУЖЕЊЕ "ЧИСТО У
БУДУЋНОСТ"
Удружење "Кампинг
асоцијација Војводине"
Удружење МИ-МЕДИА
Удружење ''Прави пут''
Удружење "ЖИВОТ НА
ТОЧКОВИМА"
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА
"ПРОЛЕЋЕ" удружење
самохраних мајки и
очева Новог Сада и
Јужнобачког округа
Удружење ''Корак''
Удружење ''ОЗОН 021''
Удружење грађана
"Салида"
Удружење "Проактивна
омладина Ковиља"
Удружење "Послови за
младе"
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА
''ВУТОК''
Удружење грађана
''Корак ближе''

380.000,00
380.000,00
200.000,00
390.000,00
242.300,00

250.000,00

49.
50.

"Очување и побољшање
квалитета воде"
"Буди амбасадор животне
средине"
''ЕКОГРАЂАНИН''
"Компостирам и природу чувам"

51.

''Мојих руку дело''

52.

''Кап воде''

53.
54.

"Здраво одрастање"
"Чувајмо Земљу"

55.

"Живи природно"

56.

"Еко патрола - Ковиљ''

57.

"Рециклажа као пословни
потенцијал"

58.

"МОЈА ЕКОЛОШКА СВЕСКА"

59.

''Слика екологије''

60.

"Утицај климатских промена на
животну средину Новог Сада"

Удружење "ГЕОТЕX"

-

61.

''На младима свет остаје''

Удружење ''Инжењери
заштите животне

350.000,00

47.
48.

370.000,00
300.000,00
380.000,00
370.000,00

380.000,00

370.000,00
375.000,00
380.000,00
380.000,00
370.000,00
250.000,00
250.000,00
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62.

"Биомаса"

63.

"Ко и зашто трује пчеле?"

64.

" Отпадне воде и МИ!"

65.

"Еко - сувенир Новог Сада"

66.

"Медијска промоција важности
очувања животне средине у
Новом Саду"

67.

"Реци НЕ кеси од пластике!"

68.

"Међународне трибине о
дивљем растињу на
Петроварадинској тврђави под
називом, ''Корење и цигла''"

69.

"Заштити природу - одлажи
отпад"

70.

"Novine za budućnost"

71.
72.

"Култура живљења"

74.
75.

''За чистији свет''
''Чист пут"

76.

"Учимо, научимо!"

78.
79.
80.

Удружење ЕКО-ГЕА

"Наш главни посао, да би свет
опстао"
"Изабери храну, сачувај
природу"

73.

77.

средине''
Удружење Унија
еколога ''UNECO'' Нови
Сад
Удружење Иновативни
кластер за унапређење
конкурентности
пчеларске производње
"ПАНОНСКА ПЧЕЛА"
Удружење "Лист 021"
УДРУЖЕЊЕ
САМОСТАЛНИХ
ЗАНАТЛИЈА НОВИ
САД

"НОВОСАДСКА ЗЕЛЕНА
ПАТРОЛА"
"УПОТРЕБА ХУМУСА У ЦИЉУ
ПРОИЗВОДЊЕ ЕКОЛОШКИ
БЕЗБЕДНЕ ХРАНЕ 2"
''PODIGNIMO SVEST ZA ČISTIJI
SVET''
"Фабрикујмо зелене идеје -

Удружење ''Одрасти
здраво''
Удружење Центар за
ревитализацију
културноисторијског
наслеђа
Удружење ''Асоцијација
студената струковних
студија Војводине''
Удружење ''Зелена
долина''
Удружење "Послови за
младе"
Удружење Омладинска
Организација "Red Line"
Удружење Ритам
Здравља
Удружење ''Корак''
Удружење ''Прави пут''
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА
''ПРОЛЕЋЕ'' удружење
самохраних мајки и
очева Новог Сада и
Јужнобачког округа
Удружење ''HBO Color
Media Events''

200.000,00

230.000,00

395.000,00
270.000,00

400.000,00
375.000,00

380.000,00

380.000,00
350.000,00
375.000,00
250.000,00
350.000,00
380.000,00
380.000,00

370.000,00

390.000,00

Удружење грађана
''ЗЕМЉА ЖИВИХ''

250.000,00

Удружење ''Србица''

250.000,00

УДРУЖЕЊЕ

250.000,00
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Мисли глобално, делуј локално"

НОВОСАДСКА
ФАБРИКА ЗНАЊА
Удружење Млади за
Ковиљ
Удружење "Проактивна
омладина Ковиља"
Удружење Млади за
Ковиљ
Удружење грађана за
''Обновљиве изворе
енергије''
Удружење Центар за
Еколошка
Истраживања и Развој
Удружење
''НОВОСАДСКИ
ЕКОЛОШКИ ЦЕНТАР''
Удружење Покрет
горана Новог Сада
Удружење грађана за
''Обновљиве изворе
енергије''
Удружење Покрет
горана Новог Сада
Удружење "ЕкоФармер"
Удружење грађана
''Салида''
Удружење ''МРЕЖА
021''

81.

''Еко акција 2016"

82.

''Обновљиви извори енергије и
енергетска ефикасност''

83.

''Управљање отпадом''

84.

"Соларна енергија"

85.

"Помозимо птицама"

86.

"ПОКАЖИ СВЕТУ КАКО ЧУВАШ
ПЛАНЕТУ!"

87.

''Стопама првих ботаничара''

88.

"Биомаса - жетвени остаци као
обновљиви извори енергије"

89.

''Органска јесен''

90.

"Школа за младе екологе"

91.

"Зелена мрежа"

92.

"Рециклажа кроз школство"

93.

''Практична примена соларних
панела у сврху заштите и
очувања животне средине''

Удружење грађана
''Арти''

370.000,00

94.

"Едукативни еко филм"

Удружење ''МРЕЖА
021''

380.000,00

95.

"Еколошки прихватљива
превозна средства и пешачке
зоне у граду-искуство града
Граца"

Удружење Центар за
афирмацију
железничког саобраћаја

380.000,00

96.

"Дивље депоније"

97.

''Обновљиви извори енергије''

98.

''Компостирај...''

99.
100.

УДРУЖЕЊЕ
''УСПРАВНО ЈЕ
ЉУДСКИ''
Удружење ''Алфа ЗН''
Удружење ''Мој Свет
ЛМ''
УДРУЖЕЊЕ ''ЧИСТО У
БУДУЋНОСТ''
Удружење Зелени
Еколошки центар

"Пољопривреда и
пољопривредници"
''У ЕКОЛОГИЈИ ЈЕ
БУДУЋНОСТ''

370.000,00
380.000,00
385.000,00
300.000,00

300.000,00

189.000,00
277.700,00
200.000,00
398.500,00
300.000,00
380.000,00
380.000,00

375.000,00
200.000,00
200.000,00
370.000,00
250.000,00
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Удружење "Институт за
одрживи развој и
заштиту животне
средине Зелени круг"
УДРУЖЕЊЕ ''МАЛИ
ЉУДИ - ВЕЛИКА
ОДГОВОРНОСТ''
Удружење грађана
''НОВИ САД''
УДРУЖЕЊЕ ''НЕРА''
УДРУЖЕЊЕ ''МАЛИ
ЉУДИ - ВЕЛИКА
ОДГОВОРНОСТ''

101.

''ЕКОЛИСТ'' - информативно
гласило"

102.

"Очисти двориште вртића, јер ће
нам бити лепше"

103.

"Упознај Дунав, помози природи"

104.

"Lako do Energetskog Pasoša"

105.

"Пробуди се, сачувај животну
средину"

106.

''Успостављање инфраструктуре
за развој еколошке свести и
одговорности основаца Новог
Сада''

107.

"Рециклажом до победе"

108.

"WATER FEST"

109.

''Обновљиви извори енергије''

110.

"Освести се! Амбалажа од
пестицида није безазлена"

Удружење ''Фотон''

385.000,00

111.

"Рециклирај - реци деци"

Удружење Центар за
Еколошка
Истраживања и Развој

300.000,00

112.

"Заштита животне средине кроз
одговорно власништво над
животињама"

Удружење „ЕкоФармер“

300.000,00

113.

''Штедимо енергију''

114.

"Еко превоз за будућност"

115.

116.

Удружење грађана
''НОВИ САД'
Удружење Инжењери
заштите животне
средине
Удружење Унија
еколога ''UNECO'' Нови
Сад

Удружење ''Мој Свет
ЛМ''
Удружење Центар за
афирмацију
железничког саобраћаја

"Конференција на тему
''Коришћење отпадне воде у
функцији енергетске
ефикасности''"
"Ефикасност и примена
обновљивих извора енергије"

117.

"Популаризација заштите
животне средине"

118.

"Одговорна потрошња- срећна
планета - пун новчаник"

Удружење грађана
''Арти''

399.000,00

375.000,00
380.000,00
370.000,00
370.000,00

375.000,00

380.000,00
325.000,00

200.000,00

200.000,00
380.000,00

УДРУЖЕЊЕ ''НЕРА''

370.000,00

Удружење ''ОЗОН 021''

375.000,00

Еколошко удружење
грађана "Зелено
питање"
Удружење Центар за
развој комунално

200.000,00
400.000,00
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119.

"КОМПОСТИРАЈМО"

120.

''ЦЕРКИН-ов волонтерски Еко
камп Петроварадинска тврђава
2016.''

121.

"Вода наше БЛАГО!?"

стамбеног система
Удружење грађана
ОМЛАДИНСКИ
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ
Удружење Центар за
ревитализацију
културноисторијског
наслеђа
Удружење ''Фотон''
УКУПНО:

200.000,00

370.000,00
380.000,00
39.450.000,00

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

УСЛУГА

1.

Штампање едукативног материјала

2.

Одржавање и иновирање Интернет
презентације Градске управе за
заштиту животне средине

ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА
BIROGRAF COMP DOO
BEOGRAD, Београд
АНА МАЈСКИ ПР,
МАРКЕТИНГ
АГЕНЦИЈА TOP
EVENT, Београд
УКУПНО:

Износ у
динарима
2.053.704,00

379.820,00
2.433.524,00

VI. ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
Ред.
бр.

НАЗИВ

НОСИЛАЦ

1.

Оглас у "Дневнику" за конкурс

2.

Закуп изложбеног простора на
Међународним сајмовима "ЛОРИСТ" - 24.
Међународном сајму "ЕКО СВЕТ"

Градска управа за
заштиту животне
средине
Градска управа за
заштиту животне
средине
УКУПНО:

Износ у
динарима
16.848,00

648.960,00
665.808,00
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РЕАЛИЗАЦИЈA ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2016. 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 улице Народног фронта у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Улица Народног фронта протеже се од насеља Лиман 1 до насеља Лиман 4 у
Новом Саду. Предмет реализације овог пројекта био је део улице Народног фронта од
Булевара ослобођења до Шекспирове улице који припада насељу Лиман 3. Намена
предметног простора је претежно стамбена, а има и намену мирне рекреације.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је уклањање 6 оштећених и сувих стабала са пањевима, орезивање 21 стабла
лишћара, садња 34 комада лишћара, 5 комада четинара, 1.288 комада шибља и 100 ружа
многоцветница. Активности у оквиру категорије дрвећа обухватале су радове на садњи,
анкерисање са два дрвена анкера, чанковање и обилно заливање, док су у оквиру
категорије шибља обухватале радове на садњи и обилно заливање, а у оквиру категорије
ружа радове на садњи у припремљене цветне гредице.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
2. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa дела Булевара ослобођења у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Булевар ослобођења представља једну од најпрометнијих саобраћајница у Новом
Саду, спаја северни и јужни део града и простире се од железничке станице до Моста
слободе на Дунаву. Парна страна Булевара ослобођења, од улице Народног фронта до
Моста слободе је предмет реализације овог пројекта. Јавне зелене површине предметне
локације, коју у једном делу чини Лимански парк, су зелене површине са заступљеном
високом вегетацијом, старом неколико деценија, са врло честим ломом грана.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
уклoњено је 8 оштећених и сувих стабла са пањевима, орезано је 33 стабла лишћара,
засађено је 63 комада лишћара, 30 комада четинара и 383 комада шибља. Активности у
оквиру категорије дрвећа и шибља обухватале су радове на садњи, анкерисање са два
дрвена анкера, чанковање и обилно заливање.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
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3. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa дела Булевара деспота Стефана у Новом
Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Део Булевара деспота Стефана од Булевара ослобођења до Шекспирове улице је
био предмет реализације овог пројекта. Јавне зелене површине на предметном делу чине
зелене површине са северне (парне) стране улице, узак појас са отвореним каналом у
средишњем делу и зелене површине са јужне (непарне) стране Булевара деспота
Стефана, шири појас, чији део од броја 1 до броја 5 чини део Лиманског парка.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је уклањање три оштећена и сува стабла са пањевима, орезаивање 18 стабала
лишћара, садња 60 комада лишћара и 21 комада четинара. Поред радова на садњи
активности у оквиру категорије дрвећа обухватале су анкерисање са два дрвена анкера,
чанковање и обилно заливање.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
4. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa на тргу Марије Трандафил у Нoвoм Сaду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
У центру Новог Сада, у зони заштићеног старог градског језгра налази се Трг
Марије Трандафил. У оквиру предметног простора присутни су објекти Матице српске,
средње економске школе, Занатског дома што простору даје посебан значај.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
уклоњено је 1 оштећено стабло са пањем, уклоњена су 4 затечена пања, орезано је 10
стабала лишћара, засађено је 10 стабала лишћара, попуњено је шибље на недостајућим
деловима као и засађене нове групе шибља у укупној количини од 390 комада.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
5. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa дела Прерадовићеве улице у Петроварадину"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Главну саобраћајну везу сремске обале Дунава, односно везу насеља
Петроварадин са бачком страном Новог Сада чини Прерадовићева улица. Улица је
централно лоцирана у насељу Петроварадин и једна је од напрометнијих саобраћајница у
насељу. Предмет реализације пројекта је била парна страна улице, непосредно уз
Основну школу "Јован Дучић".
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је уклањање дрвећа са пањевима (3 комада), орезивање дрвећа (31 стабло),
насипање и нивелисање површина у количини од 20 m3; садња дрвећа (70 комада), садња
шибља (315 комада), формирање цветних површина и подизање травњака на површини
од 130 m2 .
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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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
6. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa дела улице Змајевац у Сремској Каменици"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Улица Змајевац у Сремској Каменици, јужном делу града Новог Сада на десној
(сремској) обали Дунава, представља везу између Трга Змај Јове и основне школе "Јован
Јовановић Змај". Улица се наслања на подручје Каменичког парка где је лоцирана
установа за смештај деце без родитељског старања - Дечије село "Др Милорад
Павловић". Предмет реализације пројекта је био део улице Змајевац површине 1.575 m2
окружен предшколском установом "Змај" и ОШ "Јован Јовановић Змај". Чињеница да на
предметном простору деца и млади проводе значајан део свог времена, представља
додатни предуслов за безбедан и адекватно уређен простор.
У оквиру реализације пројекта извршени су припремни земљани радови
нивелисањем површина, садња 15 комада садница копривића, садња 15 комада садница
липе и садња 600 комада садница шибља, а у циљу очувања и унапређења зеленила у
функцији заштите 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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
7. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у парку код Железничке станице у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Парк код железничке станице лоциран је у насељу Детелинара у Новом Саду.
Простор предметног парка намењен је првенствено мирној рекреацији, корисници парка су
станари околних зграда, као и станари других делова насеља Детелинара.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршене су активности на уклањању 50 стабала са вађењем пањева, орезивању 30
комада стабала, садњи 201 стабала дрвећа и 1.808 садница шибља.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
8. "Очување и унaпрeђeњe зeлeнилa између улица Шумска, Славонска, Десанке
Максимовић и Жичка у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Подручје ограничено Шумском, Славонском, Жичком улицом и улицом Десанке
Максимовић припада насељу Адице карактеристичног једнопородичног становања.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је орезивање крошњи 9 стабала, уклањање непожељне и прерасле вегетације
на површини од 4.227 m2, садња 181 стабла лишћара и четинара, као и анкерисање са два
дрвена анкера, чанковање, обилно заливање и малчирање.
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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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
9. "Очување и унaпрeђeњe зeлeнилa у улици Патријарха Рајачића у Петроварадину"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Улица Патријарха Рајачића налази се у Петроварадину, припада периферији града
за који је карактеристично једнопородично становање. Дуж обе стране улице пружа се
дрворед са старим стаблима, а присутно је и неколико већих зелених јавних површина
уређених непланском садњом од стране грађана.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је уклањање 5 стабала пречника 21-30 cm, орезивање крошње 43 стабла,
насипање и нивелисање површина, садња 128 садница лишћарских врста (за 16 садница
уграђене су полипропиленске цеви јер није било могуће обезбедити довољну удаљеност
од подземних инсталација) и садња 14 комада садница шибља.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
10. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у Кисачкој улици у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
У ширем центру Града Новог Сада налази се Кисачка улица која чини границу
насеља Роткварија и насеља Салајка представљајући још један улазни правац из
северног дела града Новог Сада.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је обарање 3 комада болесних и сувих стабала, вађење пањева, орезивање
крошњи 9 стабала, одношење неплодне земље и шута у количини од 8 m3, садња 116
комада стабала, садња 688 комада шибља и подизање 27 m живе ограде. У оквиру
категорије дрвећа и шибља поред наведеног извршено је анкерисање и чанковање
стабала са два дрвена анкера и обилно заливање и дрвећа и шибља.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
11. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у улици Живојина Ћулума у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Пошто су се средства за реализацију Програма динамички неравномерно
остваривала (месечно, квартално), а планирани радови су везани за доба године,
мировање вегетације, временске услове, пројекат није реализован.
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12. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у улици Александра Невског у Нoвoм Сaду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Улица Александра Невског припада градској четврти Новог Сада - Видовданско
насеље, у административном смислу део је месне заједнице "Видовданско насеље", док је
локацијски источно од Темеринског пута у непосредној близини познатог тржног простора
– "Најлон пијаце".
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је чишћење терена (1.130 m2), крчење самоникле вегетације (382 m2),
хумузирање плодном земљом у слоју од 15 cm (100 m3), садња дрвећа (47 комада) и
реконструкција травњака укупне површине од 495 m2.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
13. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у улици Антона Чехова у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Пошто су се средства за реализацију Програма динамички неравномерно
остваривала (месечно, квартално), а планирани радови су везани за доба године,
мировање вегетације, временске услове, пројекат није реализован.
14. "Унaпрeђeњe зeлeнилa у улици Полгар Андраша у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Улица Полгар Андраша припада насељу Телеп. Израдњом нових зграда и
реконструкцијом саобраћајнице у улици Полгара Андраша, формирани су и нови простори
намењени зеленилу. Остављени су и отвори у паркингу за подизање дрвореда.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршена је садња 83 комада лишћара (за саднице у отворима у паркингу постављено је
40 комада елемената металне заштите, а за 9 садница постављене су полипропиленске
цеви како би се заштитиле подземне инсталације) и садња 2.275 комада шибља.
Активности у оквиру категорије дрвећа и шибња обухватале су радове на садњи,
анкерисање са два дрвена анкера, чанковање и обилно заливање.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
15. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa на делу Булевара краља Петра I у Новом
Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Булевар краља Петра I налази се у широј централној зони Новог Сада, која је током
последњих година претрпела процес урбане реконструкције, многобројни објекти
једнопородичне градње замењени су вишеспратницама услед чега је дошло до оштећења
па и уништења некадашњег виталног зеленила тог дела.
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У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршен је транспорт неплодне земље и шута на површини од 224 m2, вађење три пања,
садња 20 комада лишћара, 2.049 комада ниског или средње високог шибља и
реконструкције травњака. Поред наведеног извршено је анкерисање са два дрвена
анкера, чанковање и обилно заливање у оквиру категорије дрвећа, док је у оквиру
категрије шибља извршено обилно заливање.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
16. " Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa на потезу од Булевара кнеза Милоша до
Сомборске рампе у Новом Саду "
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
На потезу од Булевара кнеза Милоша до Сомборске рампе налази се
новоизграђени стамбени блок. У југозападном делу блока налази се и нова кружна
раскрсница. Изградњом блока предвиђен је и јавни простор за зеленило.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршена је садња 157 комада стабала, садња 1.868 комада шибља, реконструкција
травњака без измене земље на површини од 409 m2 и реконструкција травњака са
изменом земље у слоју од 10 cm на површини од 803 m2. Активности у оквиру категорије
дрвећа и категорије шибља обухватају: копање одговарајућих садних јама, радове на
садњи, анкерисање са два дрвена анкера, чанковање и обилно заливање.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
17. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у улици Душана Васиљева у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Улица Душана Васиљева припада градском кварту Стари град (основан
деведесетих година 17. века) који представља централни и најстарији део Новог Сада. У
овом градском кварту налазе се све значајније јавне установе, попут Владе и Скупштине
АП Војводине, Основна школа "Ђура Даничић", дом ученика средњих школа "Бранково
коло", Скупштина Града Новог Сада, Окружни и Општински судови и тужилаштва.
Структура објеката предметне локације и њихова намена предуслов је да простор буде
безбедан и адекватно уређен.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је орезивање 59 стабала лишћара, орезивање једног јаблана прекраћивањем
крошње на 1/3-1/2 висине, садња укупно 26 садница дрвећа, садња 678 комада украсног
шибља и реконструкција травњака ручном сетвом са изменом земље у слоју од 10 cm на
површини од 2.831 m2. Активности у оквиру категорије дрвећа и категорије шибља
обухватале су копање одговарајућих садних јама, радове на садњи, анкерисање са два
дрвена анкера, чанковање и обилно заливање.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
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18. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у улици Уроша Предића у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Пошто су се средства за реализацију Програма динамички неравномерно
остваривала (месечно, квартално), а планирани радови су везани за доба године,
мировање вегетације, временске услове, пројекат није реализован.
19. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у Таковској улици и улици Бем Лилике у
Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Пошто су се средства за реализацију Програма динамички неравномерно
остваривала (месечно, квартално), а планирани радови су везани за доба године,
мировање вегетације, временске услове, пројекат није реализован.
20. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa на Тргу незнаног јунака у Нoвoм Сaду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Трг незнаног јунака припада Старом граду, најстаријем делу Новог Сада. Трг
незнаног јунака заједно са Кејом жртава рације и Београдским кејом, чини део источне
границе Старог града, а и прилаз Варадинском мосту.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је уклањање 7 стабала са пањевима, орезивање 6 стабала лишћара, садња
укупно 66 садница дрвећа, 337 комада шибља, садња 100 комада перена и малчирање на
површини од 250 m2 под ружама. Активности у оквиру категорије дрвећа и шибља
обухватале су копање одговарајућих садних јама, радове на садњи, анкерисање са два
дрвена анкера, чанковање и обилно заливање.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
21.
"Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у улицама Земљане ћуприје, Ђорђа
Рајковића, Марка Миљанова и Милана Ракића"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Пошто су се средства за реализацију Програма динамички неравномерно
остваривала (месечно, квартално), а планирани радови су везани за доба године,
мировање вегетације, временске услове, пројекат није реализован.
22. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa дела улице Стевана Милованова у Новом
Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Улица Стевана Милованова простире се у правцу исток-запад у централном делу
града, између улица Епископа Висариоана и Милоша Бајића, односно Трга републике.
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Обзиром на важност очувања функционалности уличног зеленила у систему зеленила
града било је неопходно ревитализовати постојеће зеленило са акцентом на обострани
мешовити дрворед стар неколико деценија.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је орезивање крошњи 18 стабала, уклањање 6 заосталих пањева, садња 15
стабала лишћарских и четинарских врста, садња 2. 067 садница Ligustrum ovalifolium-а
(жива ограда дужине од 230 m) и реконструкција травних површина на 770 m2. Активности
у оквиру категорије дрвећа обухватале су радове на садњи, анкерисање са два дрвена
анкера, чанковање и обилно заливање, док су у оквиру категорије живе ограде обухватале
радове на садњи и обилно заливање.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
23. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зеленила између улица Шекспирова, Народног фронта,
Балзакова и Булевара деспота Стефана у Нoвoм Сaду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Стамбени блок између улица Шекспирова, Народног фронта, Балзакова и Булевара
деспота Стефана налази се у насељу Лиман 3. Јавне зелене површине, које су предмет
пројекта, спадају у категорију "блоковског зеленила". 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 зеленила уклањањено је 21 стабла, уклоњено 36
комада пањева, орезано 184 стабала; орезано 11 јаблана прикраћивањем крошње на 1/3
висине, орезано 13 комада четинара, засађено 47 комада лишћара и реконструисан
травњак на површини од 225 m2, а у функцији заштите животне средине. Активности у
оквиру категорије дрвећа обухватале су копање одговарајућих садних јама, радове на
садњи, анкерисање са два дрвена анкера, чанковање и обилно заливање.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
24. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa између улица Милоша Црњанског, 1300
каплара, Балзакове и Народног фронта у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Пошто су се средства за реализацију Програма динамички неравномерно
остваривала (месечно, квартално), а планирани радови су везани за доба године,
мировање вегетације, временске услове, пројекат није реализован.
25. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa између улица Народног фронта, Раваничка,
Ресавска и Фрушкогорска у Нoвoм Сaду "
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
У насељу Лиман 2, у Новом Саду смештен је стамбени блок између улица
Народног фронта, Раваничке, Ресавске и Фрушкогорске. У предметном блоку доминирају
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вишеспратнице подигнуте током осамдесетих година двадесетог века чију је градњу
пратило подизање зеленила.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је орезивање 89 стабала лишћара; реконструкција травњака са изменом земље
у слоју од 20 cm на површини од 1.996 m2, садња 3 комада лишћара и 2 комада четинара.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
26. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa између улица Фрушкогорска, Јиричекова,
Драге Спасић и Вељка Петровића у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине у
стамбеном блоку између улица Фрушкогорске, Јиричекове, Драге Спасић и Вељка
Петровића, у насељу Лиман 1 у Новом Саду извршено је уклањање 8 комада сувих
стабала са пањевима, вађење 6 заосталих пањева, орезивање 70 стабала лишћара,
орезивање 16 стабала четинара, прикраћивање крошње једног јаблана на 1/3 –1/2 висине,
уклањање 15 m2 шибља, садња 152 комада лишћара, садња 5 комада високог шибља,
садња 115 комада ниског и средње високог шибља и реконструкција травњака на
површини од 583 m2.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
27. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa између улица др Ивана Рибара, Народног
фронта, Бошка Бухе и Благоја Паровића у Нoвoм Сaду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Зеленило стамбеног блока између улица др Ивана Рибара, Народног фронта,
Бошка Бухе и Благоја Паровића у насељу Лиман 2 је старо више деценија те је било
потребно спровести мере његовог очувања и унапређења, а у функцији заштите животне
средине.
Извршено је, пројектом планирано, уклањање 27 комада дрвећа, уклањање
пањева, орезивање 100 стабала и прикраћивање крошње 3 јаблана на 1/2-1/3 висине.
Такође је извршена и планирана садња 44 стабала високог лишћарског и четинарског
дрвећа, садња 81 стабла нижег и средње високог дрвећа, садња 172 комада високог
шибља и нижег дрвећа, садња 628 комада средње високог шибља, садња 241 комада
ниског шибља, садња живе ограде укупне дужине 165 m (Lig. ovalifolium 1705 ком.) и
реконструкција травњака на површини од 102 m2.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
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28. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa дела између Булевара ослобођења, Булевар
краља Петра I и дела улице Саве Ковачевића у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Предметни простор, део између Булевара ослобођења, Булевар краља Петра I и
дела улице Саве Ковачевића у Новом Саду , пре свега представља стамбену зону у чијој
се непосредној близини налази железничка станица и објекат вртића "Чуперак". Зеленило,
засађено у периоду након изградње самог стамбеног објеката је девастирано.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршене су ,пројектом планиране, активности уклањања стабла са вађењем пањева,
уклањања 3 заостала пања из предходног периода и орезивања 63 стабла лишћара и
четинара уклањањем сувих и оштећених грана, садња 20 комада стабала, садња 468
комада шибља и реконструкција травњака на површини од 2 607 m2. Активности у оквиру
категорије дрвећа поред радова на садњи обухватале су анкерисање са два дрвена
анкера, чанковање и обилно заливање.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
29. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зеленила између улица Стевана Момчиловића, Стевана
Хладног, Футошки пут и Булевара кнеза Милоша у Нoвoм Сaду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Уз значајну саобраћајницу Футошки пут, на западној периферији града налази се
локација између улица Стевана Момчиловића, Стевана Хладног, Футошки пут и Булевара
кнеза Милоша. На предметној локацији изражена је густа насељеност у вишепородичним
објектима. У склопу локације се налазе и објекти од јавног значаја: Сателитска пијаца,
основна школа "Милош Црњански" и дечији вртић "Споменак" и др.. Обзиром на велики
број корисника у складу са наменом простора, а са аспекта њиховог безбеднијег и
квалитетнијег боравкa неопходно је да јавно зеленило на јавним површинама предметног
простора буде репрезентативно.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је, у оквиру припремних радова, обарање стабала (27 ком.), вађење пањева (43
ком.), орезивање лишћара (354 ком.), орезивање јаблана (9 ком) прекраћивањем и
прозрачивањем крошње, орезивање четинара (7 ком.), садња лишћарских врста (48 ком.).
У оквиру категорије дрвећа извршене су још и активности копања одговарајућих садних
јама, анкерисања са два дрвена анкера, чанковања и обилног заливање.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
30. "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
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је уклањање 28 стабла са вађењем пањева, уклањање 10 заосталих пањева,
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орезивање 214 стабла уклањањем сувих и оштећених грана, садња 87 комада стабала и
то: мечја леска (Corylus colurna) 20 ком., сребрнолисни јавор (Acer dasycarpum) 9 ком., граб
(Carpinus betulus) 2 ком., јаблан (Populus nigra "Pyramidalis") 4 ком., округласти јасен
(Fraxinus excelsior "Globosa") 3 ком., каталпа жалосне форме (Catalpa bignoionoides "Nana")
4 ком., бреза (Betula pendula) 8 ком., јаребика (Sorbus aucuparia) 4 ком., црвенолисна леска
(Corylus maxima "Purpurea") 2 ком., црвенолисна шљива (Prunus pissardii) 2 ком., кестен
(Aesculus hippоcastanum) 1 ком., липа (Tilia sp.) 1 ком., албиција (Albizia julibrissin) 3 ком.,
млеч (Acer platanoides) 4 ком., шаренолисни пајавац (Acer negundo "Flamingo") 1 ком.,
пирамидални јасен (Fraxinus excelsior "Pyramidalis") 6 ком., платан (Platanus acerifolia) 2
ком., јапански јавор (Acer palmatum) 1 ком., горски јавор (Acer pseudoplatanus) 2 ком.,
дугоигличава јела (Abies concolor) 2 ком., хамеципарис (Chamaecyparis lawsoniana) 2 ком. и
тиса (Taxus baccata) 4 комада. Поред наведеног извршена је и садња 7 врста шибља и
једна врста живе ограде: јоргован (Syring vulgaris) 3 ком., Hibiscus syriacus 95 ком., Conus
alba "Sibirica" 15 ком., Euonymus fortunei "Radicans" 120 ком., Photinia frasery "Red Robin" 30
ком., Symphoricarpus orbiculatus 50 ком., Berberis thunbergii "Atropurpurea" 100 ком. и 1.476
комада садница живе ограде (Ligustrum ovalifolium). Активности у оквиру категорије
дрвећа, шибља и живе ограде обухватале су радове на садњи, анкерисање дрвећа са два
дрвена анкера, чанковање дрвећа и обилно заливање.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
31. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa између улица Милеве Марић, Станоја
Станојевића и Булевара кнеза Милоша у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Подручје окружено улицама Милеве Марић, Станоја Станојевића и Булеваром
кнеза Милоша налази се у насељу Бистрица, у западном делу града Новог Сада уз
приградско насеље Ветерник. Обухвата четири стамбена блока: три стамбена блока у
целости густо насељена и ободни део трећег блока који је предвиђен за предшколску
установу. Реализацијом пројекта неопходно је било обезбедити услове за пријатан и
сигуран боравак великог броја грађана.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине, у
унутрашњости блокова извршена је садња пројектованих лишћарских и четинарских врста
дрвећа и шибља: платана (Platanus acerifolia), сребрнолисног јавора (Acer dasycarpum),
дивљег кестена (Aesculus hippоcastanum), пирамидалног јасена (Fraxinus excelsior
"Pyramidalis"), липе (Tilia sp.), храста лужњака (Quercus robur "Fastigiata"), јавора (Acer
pseudoplatanus), црвеног глога Crateagus "Paul s Scarlet", белог дуда (Morus alba
"Pendula",) украсне шљиве (Prunus pissardii), јаребике (Sorbus scandica), врбе (Salix
matsudana (Salix babilonica)), украсног јавора (Acer palmatum), као и јоргована (Syringa
vulgaris) и (Cedrus atlantica).
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
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32. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa између улица Миленка Грчића, Банатска,
Руменачка и Корнелија Станковића у Нoвoм Сaду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Простор окружен улицама Миленка Грчића, Банатска, Руменачка и Корнелија
Станковића налази се у насељу Детелинара. Улице које окружују предметни блок,
Руменачка и Корнелија Станковића су једне од најпрометнијих у граду тако да је улога
смањења аерозагађења, прашине и буке блоковског зеленила, као последица утицаја
саобраћаја, веома значајна.
У циљу очувања и унапређења блоковског зеленила у функцији заштите животне
средине извршено је обарање 12 стабала у нормалним условима, обарање 2 стабла у
отежаним условима са вађењем пањева, орезивање крошње за 61 стабло лишћара,
орезивање 37 јаблана и 1 тополе који се орезују прекраћивањем 1/3 - 1/2 висине, садња
пројектом специфицираних лишћарских и чeтинарских врста, садња шибља 205 комада
врсте Hibiscus syriacus, садња 2.799 комада Ligustrum ovalifolium који чини живу ограду
дужине 311 m и реконструкција травњака ручном сетвом на површини од 563 m2 од тога
278 m2 са изменом земље у слоју од 20 cm, а 285 m2 без измене земље са претходном
припремом терена.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
33. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa између улица Миленка Грчића, Облачића
Рада, Руменачка и Банатска у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Улицама Миленка Грчића, Облачића Рада, Руменачa и Банатскa ограничен је
стамбени блок који се налази у насељу Детелинара. Овај део града карактерише густа
насељеност у вишепородичним објектима. У склопу предметног блока налази се Основна
школа "Доситеј Обрадовић". Руменачка улица једна je од прометнијих у граду, a
предметни простор активан са валиким бројем корисника.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је крчење шибља са површине од 978 m2, уклањање 9 стабала, вађење 10
пањева, орезивање 105 стабала лишћара пречника крошње преко 8 m, орезивање
прекраћивањем 5 стабала јаблана са 1/3 на1/2 висине крошње, орезивање 5 стабала
четинарских врста, садња укупно 71 комад лишћарских врста дрвећа, садња 1.161 комада
Ligustrum ovalifolium-жива ограда дужине 129 m. Такође је извршена и садња шибља и то
204 комомада, реконструкција травњака ручном сетвом са изменом земље у слоју од 20
cm на површини од 452 m2. Поред активности садње у оквиру категорије дрвећа, шибља и
живе ограде обухваћене су активности анкерисања са два дрвена анкера, чанковања и
обилног заливања.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
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34. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa између улица Корнелија Станковића, Јанка
Чмелика, Облачића Рада и Миленка Грчића у Нoвoм Сaду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Стамбени блок између улица Корнелија Станковића, Јанка Чмелика, Облачића
Рада и Миленка Грчића подигнут је шездесетих година ХХ века, у западном делу Новог
Сада, у насељу Детелинара. Изградњу објеката стамбеног блока је пратила динамика
подизања зеленила на јавним површинама те је обзиром на ту чињеницу и на чињеницу
да током последњих година овај блок пролази кроз урбану трансформацију било
неопходно извршити ревитализацију "блоковског" зеленила предметног дела.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је уклањање 21 стабла, вађење пањева (22 ком.), орезивање 126 стабала
лишћара, садња 167 стабала високог и средње високог дрвећа, садња 388 комада шибља
и садња 1.899 садница калине за формирање 211 m живе ограде. У оквиру категорије
дрвећа, шибља и живе ограде извршене су и активности копања садних јама и канала,
анкерисања са два дрвена анкера, чанковања и обилног заливања.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
35. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa између Булевара краља Петра I, Булевара
ослобођења и улица Браће Јовандић и Димитрија Аврамовића у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Зона стамбеног блока оивичена Булеваром краља Петра I, Булеваром ослобођења
и улицама Браће Јовандић и Димитрија Аврамовића налази се у насељу Роткварија у
Новом Саду. У близини ове зоне налази се основна школа "Иво Лола Рибар" и велики број
угоститељских објеката, а у самом блоку налази се дечије игралиште и теретана на
отвореном што га чини атрактивним за велики број корисника.
У оквиру реализације пројекта, у циљу очувања и унапређења зеленила у функцији
заштите животне средине, извршено је обарање 12 стабала, вађење 8 пањева, орезивање
103 стабла лишћара и четинара, садња 70 комада садница лишћара и четинара, садња 46
комада високог шибља и реконструкција трaвњака на површини од 1.703 m2.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
36. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa између улица Војвођанска, Пушкинова,
Алексе Шантића, Ласла Гала, Владимира Николића и Булевара ослобођења у Нoвoм
Сaду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Простор дефинисан Војвођанском улицом, Пушкиновом улицом, улицама Алексе
Шантића, Ласла Гала, Владимира Николића и Булеваром ослобођења налази се у насељу
Грбавица у Новом Саду. Објекти овог стамбеног блока су подизани током различитог
периода последњих неколико деценија. Изградњу стамбених блокова отвореног типа,
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пратило је подизање тзв. "блоковског зеленила" (старо више деценија), док је каснију
изградњу пратило подизање линијског зеленила (дрвореда).
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
уклоњена су 34 стабла, извађено је 17 пањева, орезано 137 стабала, прикраћена крошња
13 јаблана са 1/3 на1/2 висине, засађено је 62 комада стабала, засађено је 519 комада
шибља и засађена је жива ограде 2024 комада (Ligustrum ovalifolium). Активности у оквиру
наведених категорија обухватале су: копање садних јама и канала, радове на садњи,
анкерисање са два дрвена анкера, чанковање и обилно заливање.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
37. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa између Булевара војводе Степе, Булевара
кнеза Милоша и улица Сељачких буна и Бате Бркића у Нoвoм Сaду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Највећи број објеката, у стамбеном блоку између Булевара војводе Степе,
Булевара кнеза Милоша и улица Сељачких буна и Бате Бркића, у насељу познатим под
именом "Ново насеље", подигнут је током 70-их и 80-их година ХХ века. Унутар блока,
налази се и геронтолошки центар, док је сам блок ограничен веома прометним
саобраћајницама. Зеленило предметног простора подизано је у време изградње објеката,
у оквиру комуналног опремања насеља и у највећем проценту је заступљено лишћарско
дрвеће. Дрвореди су заступљени у граничним улицама. Простор између зграда такође
поседује велики број стабала, као и група шибља. Корисници простора су у највећем делу
станари околних објеката и корисници геронтолошког центра као посебно осетљива
категорија. Очување и унапређење зеленила у блоку од посебног је значајa са аспекта
смањења негативног утицаја врло прометних граничних улица- саобраћајница.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
уклоњена су 2 стабла са пањевима, орезано је 100 стабала, орезивање 25 стабала топола
и јабланова прикраћивањем крошње на 1/3, засађено је 20 стабала лишћара, извршене су
и активности копања одговарајућих садних јама, анкерисања са два дрвена анкера,
чанковања и обилног заливање.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
38. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa између улица Стражиловскa, Радничкa,
Стевана Мусића и Алеје Мике Антића у Нoвoм Сaду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Површина између улица Стражиловске, Радничке, Стевана Мусића и Алеје Мике
Антића припада општини Стари град која је у оквиру ширег центра најстаријег дела Новог
Сада. За предметни простор је карактеристично вишепородично становање са објектима
изграђеним у последњих десетак година. Зеленило предметне локације има значајну
улогу у систему зеленила Града, јер повезује зеленило Радничке улице са зеленилом
Универзитеског кампуса и Кеја.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је уклањање два стабла са пањевима, орезивање три стабла лишћара, одвоз
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неплодне земље и шута у количини од 50 m3 и хумузирање у слоју од 15-25 cm у количини
од 164 m3, садња 90 комада лишћара, садња 5 комада четинара, садња 1 768 комада
садница високог и средње високог шибља, садња перена 252 комада врсте Vinca minor на
површини од 28 m2 и реконструкција уништеног травњака на површини од 1.110 m2
Активности у оквиру категорије дрвећа и категорије шибља обухватили су и: копање
одговарајућих садних јама, радове на садњи, анкерисање са два дрвена анкера,
формирање тањира и обилно заливање.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
39. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у Ковиљу"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Ковиљ је приградско насеље југоисточно од Новог Сада, на удаљености од 24
километра. Има близу 6000 становника. У насељу Ковиљ се налази познати манастир
Ковиљ који датира из XVI века, утврђен за непокретно културно добро од великог значаја.
Поред насеља Ковиљ налази се специјални резерват природе "КовиљскоПетроварадински рит", који одликује изузетно богатство биљног и животињског света. У
самом насељу се налазе две православне цркве, основна школа и дом здравља. Велики
број посетилаца сваке године долази у Ковиљ, уживајући у садржајима које ово насеље
нуди.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине, а
како би се употпунио и оплеменио предметни простор са аспекта микроклиме извршена је
садња 120 стабала врбе (Salix matsudana), ободно око предметне површине.
Активности у оквиру садње дрвећа обухватале су копање одговарајућих садних
јама, радове на садњи, анкерисање са два дрвена анкера, формирање тањира и обилно
заливање.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
40. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у Кисачу"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Насеље Кисач је приградско насеље које се налази северозападно у односу на
Нови Сад, на удаљености око 17 km. Предметним пројектом су обухваћене 3 локације:
локација 1: аутобуска окретница на углу улица Светосавска, Вука Караџића, Милана
Тепића и Михала Карделиса; локација 2: Дрворед поред гробља и депоније, на локалном
путу са западне стране гробља и локација 3: део Словачке улице од Војвођанске улице до
гробља.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је:
-на локацији 1, хумузирање плодном земљом у количини од 40 m3, садња 9 комада
лишћарског дрвећа, израда гредице (30 m2) и садња 270 комада перена, реконструкција
травњака на овој локацији површине од 198 m2, поставка 2 парковске клупе и 2 дрвене
корпе за отпатке.
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-на локацији 2, на простору поред гробља и депоније, извршено је подизање
једностраног дрвореда јавора (Acer pseudoplatanus), 65 стабала.
-на локацији 3 која представља део Словачке улице, на потезу од Војвођанске
улице до гробља,. извршена је садња 24 комада лишћара, садња 350 комада хибискуса
(Hibiscus syriacus) из групе шибља, поставка 5 парковских клупа и 4 дрвене корпе за
отпатке.
Активности у оквиру категорије дрвећа и шибља на свим локацијама обухватале су
копање одговарајућих садних јама, радове на садњи, анкерисање са два дрвена анкера,
чанковање и обилно заливање.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
41. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у Степановићеву"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Зеленило приградских насеља припада систему зеленила града и његово очување
је подједнако важно како би се унапредила зелена инфраструктура на широј територији
Града Новог Сада.
Степановићево је приградско насеље удаљено 25 километара од Новог Сада и има
преко 2000 становника. Површина која је предмет реализације овог пројекта налази се у
улици Милунке Савић, у делу парка непосредно уз дечије игралиште у чијој се непосредној
близини налази Основна школа "Алекса Шантић" и Дом здравља.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је крчење самониклог шибља на површини од 720 m2, садња 34 комада
лишћара, садња 6 комада четинара, садња високог шибља у укупној количини од 11
комада. Активности у оквиру категорије дрвећа и шибља oбухватале су радове на садњи,
анкерисање са два дрвена анкера, чанковање и обилно заливање.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
42. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у Футогу"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Пошто су се средства за реализацију Програма динамички неравномерно
остваривала (месечно, квартално), а планирани радови су везани за доба године,
мировање вегетације, временске услове, пројекат није реализован.
43. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у Новим и Старим Лединцима"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Зеленило у оквиру приградских насеља саставни је део система зеленила Града
Новог Сада.
Лединци су приградско насеље које се налази јужно од Новог Сада на сремској
обали Дунава, на северним обронцима Фрушке горе. Због свог положаја спада у
атрактивнија приградска места. Предметна површина налази се између улица Девет
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Југовића и Ђурђевданске. У непосредној близини налази се подручна Основна школа
"Јован Јовановић Змај" и Вртић "Чаробњак".
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је крчење и уклањање самониклог шибља на површини од 3000 m2 и засађено
пет стабала копривића (Celtis australis).
Активности у оквиру категорије дрвећа обухватале су радове на садњи,
анкерисање са два дрвена анкера, чанковање и обилно заливање
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
44. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у Руменци"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Очување и унапређење зеленила приградских подручја значајно доприноси
ширењу и побољшању зелене инфраструктуре града.
Руменка је приградско насеље удаљено од Новог Сада 10-так километара. Због
свог положаја и близине граду, атрактивно је приградско насеље за становање и једно од
активнијих мањих насеља са преко 6000 становника. Предметно подручје се налази у
Партизанској улици и у његовој близини се налазе спортски терени, ловачки дом и пар
угоститељских објеката.
У оквиру реализације пројекта, извршено је уклањање самоникле вегетације са
површине од 800 m2, садњa 59 комада лишћара и 10 комада Corylus maxima ''Purpurea'' из
категорије шибља, а у циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите
животне.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
45. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у Каћу"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Приградско насеље, Каћ, се налази североисточно у односу на Нови Сад, на
удаљености око 12 километара. Према последњем попису из 2011. године броји 11. 740
становника. Близина Новог Сада, као и веома повољан географски положај условили су
велики привредни развој насеља Каћ. У Каћу од објеката од јавног значаја налази се: ОШ
"Ђура Јакшић", две предшколске установе, црква Светог Николе, спортско-пословнокултурни објекат Светосавски дом, објекат хитне медицинске помоћи и друго.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршена је садња 4 стабла округластог багрема (Robinia pseudoacacia "Globosa"), садња
20 комада шибља врсте Symphoricarpus orbiculatus и крчење самоникле вегетације на
површини од 4 700 m2. Активности у оквиру категорије дрвећа и шибља су обухватале
копање одговарајућих садних јама, радове на садњи, анкерисање са два дрвена анкера,
чанковање и обилно заливање.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
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46. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у Ветернику"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Ветерник је активно приградско насеље које се налази западно од Новог Сада на
удаљености од око 9 km, представља комбинацију урбане и руралне средине и има преко
17 000 становника. Површине које су предмет реализације овог пројекта налазе се у
улицама краља Петра I, Исидоре Секулић и Пионирске. На предметном простору налазе
се дечија игралишта, спортски терени, а и фреквенција саобраћаја је велика, стога су
потребе да простор буде приступачан и потребе побољшања услова средине животног
простора у смислу смањења буке и загађења, значајан.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је уклањање и крчење шибља на површини од 378 m2, садња 42 комада дрвећа,
садња високог шибља у укупној количини од 131 комада. Поред наведеног активности у
оквиру категорије дрвећа и шибља обухватале су анкерисање са два дрвена анкера,
чанковање и обилно заливање.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
47. Израда Пројекта пејзажног уређења парка северно од ранжирне станице и улице
Радомира Раше Радујкова у Нoвoм Сaду
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Северозападни делови Града Новог Сада, Ново насеље и нарочито Детелинара, су
током последњих година претрпели велике измене, реконструисани су, једнопородично
становање замењено је вишеспратицама уз повећање броја становника на око 63000.
Урбанизацију простора није пратила адекватна изградња зелених површина.
Простор северно од ранжирне станице и улице Радомира Раше Радујкова у Нoвoм
Сaду урбанистички је дефинисан као парковска површина. ЈП "Урбанизам" Нови Сад је
израдило "Урбанистички пројекат парка северно од Ранжирне станице и улице Радомира
Раше Радујковa у Новом Саду" (бр. 1.6.2/15, јул 2015. године) као плански основ за
реализацију новог парка на предметном простору, а на основу "Плана генералне
регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове,
Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду" ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 40/11,
11/15 и 19/16). Урбанистички пројекат дефинише садржај парковске површине, зоне
изградње објеката, положај и димензије стаза и платоа, позицију мобилијара, партерно и
хортикултурно (пејзажно) уређење слободних површина, као и услове за прикључење на
инфраструктуру планираних објеката.
У циљу унапређења зеленила у функцији заштите животне средине израђена је
пројектно-техничкa документацијa за пејзажно уређење простора на површини од 26.392
m2 урбанистички дефинисаног парка.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
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- Програми и пројекти чишћења и санирања јавних површина на територији Града
Новог Сада у функцији заштите животне средине
1. ''Чишћење и санирање јавних површина насеља Мишелук''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада са
неадекватних одлагалишта (дивљих депонија) првенствено уз саобраћајнице, мануелно
сакупљање расутог отпада и нечистоћа са 116.000 m2 јавних површина као и санирање
површина након уклањања отпада, уз ангажовање радне снаге и неопходне механизације.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
2. ''Чишћење и санирање јавних површина насеља Транџамент''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је мануелно чишћење
расутог отпада са 96.000 m2 јавне површине, уклањање отпада са ''дивљих депонија'' и
механичко чишћење, уз ангажовање радне снаге и неопходне механизације.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
3. ''Чишћење и санирање јавних површина на потезу Каћ - Будисава''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
Пошто се средства за реализацију Програма нису остваривала у планираном
износу, а динамика прилива (месечно, квартално) је била неравномерна, овај пројекат није
реализован.
4. ''Чишћење и санирање јавних површина на потезу Будисава - Ковиљ''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
Пошто се средства за реализацију Програма нису остваривала у планираном
износу, а динамика прилива (месечно, квартално) је била неравномерна, овај пројекат није
реализован.
5. ''Чишћење и санирање јавних површина у Старим Лединцима''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада са
''дивљих депонија'' и сакупљање расутог отпада са 140.000 m2 јавне површине, његово
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одношење на за то предвиђено место, као и санација површина након уклањања отпада,
уз ангажовање радне снаге и неопходне механизације.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
6. ''Чишћење и санирање јавних површина у Новим Лединцима''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада,
мануелно чишћење са 190.000 m2 јавних површина у самом насељу, али и на ободима
насеља, механичко чишћење јавних површина и санирање деградираних површина након
уклањања отпада, уз ангажовање радне снаге и неопходне механизације.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
7. ''Чишћење и санирање јавних површина насеља Јужни Телеп''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада са
''дивљих депонија'', мануелно сакупљање отпада са 100.000 m2 јавних површина и
санирање јавних површина након уклањања отпада, уз ангажовање радне снаге на
физичким пословима и неопходне механизације.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
8. ''Чишћење и санирање јавних површина насеља Северни Телеп''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада са
''дивљих депонија'', мануелно чишћење 110.000 m2 јавних површина, механичко чишћење
јавних површина и санирање деградираних површина након уклањања отпада, уз
ангажовање потребне механизације и радне снаге
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
9. ''Чишћење и санирање јавних површина на потезу Рибарског острва''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је мануелно чишћење
расутог отпада са 200.000 m2 јавне површине, уклањање отпада са ''дивљих депонија'' и
механичко чишћење, уз ангажовање радне снаге и неопходне механизације.
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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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
10. ''Чишћење и санирање јавних површина у Футогу''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је мануелно чишћење
расутог отпада са 210.000 m2 јавне површине, уклањање отпада са ''дивљих депонија'' и
механичко чишћење, уз ангажовање радне снаге и неопходне механизације.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
11. ''Чишћење и санирање јавних површина на потезу Кисач - Степановићево''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада са
140.000 m2 јавних површина, санирање површина након уклањања отпада, уз ангажовање
радне снаге и неопходне механизације.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
12. ''Чишћење и санирање јавних површина у Ветернику''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је мануелно чишћење
површина од 200.000 m2, уклањање дивљих депонија и санирање деградираних површина
након њиховог уклањања, уз ангажовање радника и неопходне механизације.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
13. ''Чишћење и санирање јавних површина на потезу Футог-Кисач''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је мануелно уклањање
отпада са 380.000 m2 јавних површина, механичко чишћење терена, уклањање дивљих
депонија и санирање деградираних површина након тога, уз ангажовање радне снаге и
неопходне механизације.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
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14. ''Чишћење и санирање јавних површина на потезу Горња Клчиса – Велики Рит''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање расутог
отпада и отпада са ''дивљих депонија'' са 65.000 m2 јавних површина и санирање
деградираних површина након уклањања отпада, уз неопходно ангажовање радне снаге и
механизације.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
15. ''Чишћење и санирање јавних површина на потезу Доња Клчиса – Видовданско
насеље''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада са
30.000 m2 јавне површине и санирање тих површина, уз ангажовање радне снаге на
физичким пословима и неопходне механизације.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
16. ''Чишћење и санирање јавних површина на потезу Нови Сад - Ченеј''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада са
''дивљих депонија'', мануелно сакупљање отпада са 34.000 m2 јавних површина и
санирање површина након уклањања отпада, уз потребно ангажовање радне снаге и
механизације.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
17. ''Чишћење и санирање јавних површина на потезу Мали Београд - Шангај''
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 35.000 m2 јавних површина, његово
одношење на за то предвиђено место и санација површина након уклањања отпада, уз
неопходно ангажовање радне снаге и механизације.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
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18. ''Чишћење и санирање јавних површина на потезу Авијатичарско насеље - Ново
гробље - Сајлово''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада са
око 60.000 m2 јавних површина и санирање тих јавних површина након уклањања отпада,
уз ангажовање радне снаге и неопходне механизације.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
19. ''Чишћење и санирање јавних површина на потезу Боцке-Парагово''
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 ''дивљих депонија'', са 100.000 m2 јавних површина,
уз ангажовање радне снаге и неопходне механизације.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
20. ''Чишћење и санирање јавних површина на потезу Руменка - Кисач''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада са
''дивљих депонија'', мануелно сакупљање отпада са 60.000 m2 јавних површина и
санирање јавних површина након уклањања отпада, уз ангажовање радне снаге на
физичким пословима и неопходне механизације.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
21. ''Чишћење и санирање јавних површина на потезу Нови Сад-Каћ''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада са
''дивљих депонија'', мануелно сакупљање отпада са 160.000 m2 јавних површина и
санирање тих површина након уклањања отпада, уз потребно ангажовање радне снаге и
механизације.
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
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.
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II. ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (МОНИТОРИНГ)
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за
2016. годину планирано је праћење квалитета ваздуха, праћење и прогноза аерополена,
праћење нивоа буке у животној средини и праћење квалитета површинских вода. Праћење
наведених чинилаца животне средине је реализовано на основу годишњих, односно
вишегодишњих програма мониторинга донетих у складу са Законом о заштити животне
средине и посебним законима, а за реализацију наведених мониторинга закључени су
уговори са овлашћеним стручним и научним организацијама и установама, у складу са
Законом о јавним набавкама.
Резултати мониторинга су доступни на интернет презентацији Градске управе за
заштиту животне средине: www.environovisad.org.rs.
1. Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада
Аеропалинолошка истраживања на територији Града Новог Сада 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.
Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, праћење стања и
прогноза аерополена на територији Града Новог Сада у 2016. години поверено је
Природно–математичком факултету, Департману за биологију и екологију - Лaбoрaтoриjа
зa пaлинoлoгиjу, која је, према Програму праћења стања и прогнозе аерополена на
територији Града Новог Сада у 2016, 2017. и 2018. години, вршила мерења концентрације
полена континуираном волуметријском методом (Хирст 1952) по препорукама од стране
ИАА, (Интернационална асоцијација аеробиолога) и ЕАС (Европског аеробиолошког
Друштва).
У 203 дневних узорака праћена су 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,
Сакупљање узорака аерополена вршено је свакодневно, а анализа узорака и
израчунавање концентрације аерополена једном недељно.
Подаци о утврђеним концентрацијама аерополена, са нумеричким и текстуалним
приказом и прогнозом, као и ''алергијски семафор'', објављују се на интернет презентацији
Градске управе за заштиту животне средине и Лабораторије за палинологију Департмана
за биологију Природно-математичког факултета у Новом Саду.
У складу са спроведеним поступком јавне набавке, Лабораторија за палинологију
Департмана за биологију Природно-математичког факултета у Новом Саду има уговорну
обавезу праћења стања и прогнозе аерополена и у периоду од 1. фебруара 2017. године
до 11. априла 2017. године (70 дневних узорака).
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2. Утврђивање параметара еколошког и хемијског статуса површинских вода на
територији Града Новог Сада
Праћење стања површинских вода на одабраним мерним местима врши се у циљу
добијања резултата и информација потребних за планирање мера заштите од нежељених
ефеката загађења, управљања ризиком путем превентивног деловања у циљу заштите
здравља људи и животне средине, као и могућности информисања јавности о добијеним
резултатима.
Након спроведеног поступка јавне набавке, утврђивање параметара еколошког и
хемијског статуса површинских вода на територији Града Новог Сада у 2016. години
поверено је Институту за јавно здравље Војводине који је, у складу са Програмом праћења
квалитета површинских вода на територији Града Новог Сада за 2016. и 2017. годину,
вршио узoркoвaњe и анализу пoвршинских вoдa реке Дунaв нa мерним местима: "ДунавШтранд", "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
користи и за рекреацију и купање. Вода је на мерном месту "Дунав-Штранд" узоркована
сваког дана, а на осталим мерним местима једном недељно. Анализиран је еколошки и
хемијски статус, а резултати су објављивани на огласној табли купалишта ''Штранд'', као и
на интернет презентацији Градске управе за заштиту животне средине.
3. Праћење нивоа буке на територији Града Новог Сада
Праћење нивоа буке у животној средини се спроводи како би се утврдило стање 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 буке у животној средини на територији Града
Новог Сада за 2016, 2017. и 2018. годину, а након спроведеног поступка јавне набавке,
праћење нивоа буке на територији Града Новог Сада поверено је Институту ИМС АД,
Београд, који је по уговору обавезан да од јуна 2016. године до јуна 2017. године прати
ниво буке у животној средини на 8 мерних места која су одабрана као репрезенти
појединих делова Града са различитом наменом простора. Намена простора за мерна
места дефинисана је у складу са Одлуком о одређивању акустичких зона на територији
Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', број 54/15 ) којом су одређене
акустичке зоне у зависности од постојећег стања изграђености, начина коришћења
земљишта, као и према планираним наменама простора.
Резултати измереног нивоа буке у животној средини Града Новог Сада се редовно
објављују на интернет презентацији Градске управе за заштиту животне средине.
4. Праћење квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада
Квалитет ваздуха, као један од основних чинилаца 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.
Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
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У складу са Законом о заштити ваздуха (''Службени гласник Републике Србије'', бр.
36/09 и 10/13), Програмом контроле квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада
успоставља се Локална мрежа мерних места за мерење нивоа загађујућих материја у
ваздуху, односно оцењивање квалитета ваздуха, одређује се број и распоред мерних
места, као и обим, врста и учесталост мерења.
Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, праћење квалитета
ваздуха на територији Града Новог Сада додељено је Институту за заштиту на раду а.д.,
Нови Сад и Заводу за јавно здравље Шабац (заједничка понуда) који имају уговорну
обавезу да од 1. новембра 2016. године до 30. октобра 2017. године врше 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 и Програмом контроле квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада за
2017. и 2018. годину.
Резултати праћења квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада, се редовно
објављују на интернет презентације Градске управе за заштиту животне средине.
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III. ПРОГРАМИ ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ДОБАРА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за
2016. годину 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 2016. годину''
Носилац пројекта-управљач: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад
Скупштина Града Новог Сада, донела је Одлуку о заштити Споменика природе
''Kaменички парк'' (''Службени лист Града Новог Сада'', број 54/08) којом је овај парк
проглашен за значајно природно добро III категорије, у циљу очувања изворности стила,
планске организације простора, богатства дендрофлоре и оригиналних вртноархитектонских 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.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2016. годину, а на основу достављене понуде Управљача, у 2016. години је
финансирана реализација дела активности предвиђених Програмом управљања
Спомеником природе ''Каменички парк'' за 2016. годину.
У оквиру реализације пројекта обављене су следеће активности:






Извршено је уклањање шибља и самониклог подраста са 29.000 m2 парковских
површина лакше приступачног терена (површина око језера, потез од игралишта према
језеру и до трим стазе), и селективно је искрчен подраст са 28.000 m2 теже проходног
терена (потез од фудбалског терена према Дунаву и Мосту слободе).
у сарадњи са шумарима НП ''Фрушка гора'' уклоњено је 45 сувих, престарелих или
оболелих стабала из парка. Извршено је орезивање сувих, трулих, преломљених и
грана са фитопатолошким оштећењима са већег броја стабала у парку.
Извршена је санација два стабла храста која се налазе на падини у близини језера у
парку, код којих је приметан процес изваљивања. Стабилизација стабала анкерисањем
је изведена употребом челичних сајли, жабица и стабилних анкера.
Спроведени су третмани адекватним средствима за заштиту биља. Стабла храста на
којима је констатован јак напад пепелнице су истретирана адекватним фунгицидима, а
четинари у боровој шуми су једнократно истретирани минералним уљима како би се
смањио постојећи инокулум патогених микроорганизама.
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постављене су 22 корпе за отпатке дуж шетних стаза у парку, као и на уређеним
видиковцима и одмаралиштима. Током сезоне је вршено сакупљање расутог смећа са
парковске површине. Ову активност су реализовали радници ЈКП ''Градско зеленило''.
Уређена је постојећа чуварска кућица у парку, која има и функцију инфо-пулта у парку.
Обављене су мање поправке и фарбање кућице. Простор око кућице је уређен
поставком излетничког комплета (сто са две клупе за седење) и корпе за отпатке како
би се посетиоцима парка омогућило краће задржавање.
Већи број мини целина које постоје на простору парка је уређено на начин да буду
атрактивне посетиоцима парка:

- мини целине ''Сфинга'', ''Камена ваза'' и ''Видиковац лево од асфалтне стазе'' су уређене
- уклоњена је непожељна вегетација (самоникли подраст и шибље), односно створени су
услови за лак приступ посетиоца самој локацији и постављене су клупе и корпе за отпатке.
На пешачкој стази у близини ''Сфинге'' је постављена табла која указује на локацију саме
скулптуре у односу на парк, као и на локацију осталих регистрованих споменика на
простору парка.
- Уређење локације ''Трула дебла'' : остављена дебла у парку су станишта различитих
шумских животиња и инсеката. Две локације у парку су означене поставком
информативних табли, на којима су изнети подаци о забележеном животињском свету који
се среће у парку (инсекатски свет и орнитофауна парка). Садржај који је унет на табле је
дефинисан уз стручну помоћ сарадника Покрајинског завода за заштиту природе.
- Најпознатија мини целина у парку је видиковац ''Пентагон''. Она је додатно уређена
поставком излетничких комплета (клупа и столова) намењених посетиоцима и корпи за
отпатке. Постављена је информативна табла која указује на занимљивости везане за овај
видиковац.
- Велики пањ старог храста код језера у парку, који датира из времена настанка
Каменичког парка и чија старост се процењује на 130 година, је уређен на начин занимљив
посетиоцима парка – конзервирањем пања уз означавање годова самог храста поставком
плоче од плексигласа. Поред пања је постављена информативна табле на којој је
представљен настанак и упоредни развој Каменичког парка и Новог Сада, односно
најбитнији догађаји у светској историји у задњих 130 година.
- У склопу уређења мини целина и чуварске кућице у парку је постављено 11 клупа за
посетиоце и 3 дрвена излетничка стола
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.

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.
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Сходно томе, Програмом управљања СП "Футошки парк" за 2016. годину, као
приоритетне мере и активности на управљању заштићеним подручјем, планирано је и
уклањање сувог стабла Populus nigra 'Italicaе, уклањање сувих грана и грана које су склоне
паду, као и уређење (санација) постојећег парковског мобилијара.
Континуалним праћењем стања дендрофонда кроз параметре биоеколошке основе
парка, установљено је сушење 1 стабала Populus nigra 'Italicaе које се налази у
непосредној близини пешачке стазе и постојање сувих грана и грана склоних паду из
крошњи одређеног броја стабала. Установљено је такође, да стање мобилијара не
задовољава потребе посетилаца у погледу постојања и функционалности клупа и корпи за
отпатке.
У оквиру реализације пројекта ''Реализација дела активности предвиђених
Програмом управљања СП 'Футошки парк' за 2016. годину'' извршено је уклањање сувог
стабла Populus nigra 'Italicaе и уклањање сувих грана и грана које су биле склоне паду.
Реализоване су активности на уређењу (санацији) постојећег парковског
мобилијара који је изгубио своју функционалност (клупа и корпи за отпатке). Постављено
је 85 парковских клупа типа НС-1 и 56 одговарајућих корпи за отпатке.
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 Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције,
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 2016. годину''
Носилац пројекта - управљач: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад
Скупштина Града Новог Сада је донела: Решење о заштити Споменика природе
''Копривић у центру Новог Сада'', (''Службени лист Града Новог Сада'', број 2/95), Решење
о заштити Споменика природе ''Амерички платан на Сајлову'', (''Службени лист Града
Новог Сада'', број 2/95), Решење о заштити Споменика природе ''Јаворолисни платан у
Новом Саду'', (''Службени лист Града Новог Сада'', број 2/95), Решење о заштити
Споменика природе ''Дуд на Ченејском салашу'', (''Службени лист Града Новог Сада'', број
2/95), Решење о заштити Споменика природе ''Амерички платан у Футогу'', (''Службени
лист Града Новог Сада'', број 2/95) и Решење о заштити Споменика природе ''Платан у
дворишту Основне школе ''Милош Црњански'', (''Службени лист Града Новог Сада'', број
20/02) којима су наведена стабла стављена под заштиту као споменик природе III
категорије, а управљање је поверено Јавном комуналном предузећу "Градско зеленило"
Нови Сад.
Мониторингом заштићених стабла спроведеним у претходном периоду утврђена je
потреба спровођења одређених испитивања и потреба примене мера неге.
Програмом управљања заштићеним стаблима на територији Града Новог Сада за
2016. годину, као приоритетни циљеви, мере и активности на заштити, одржавању,
праћењу стања и унапређењу природних и створених вредности, планирана је примена
потребних мера неге стабала.
У оквиру реализације овог пројекта извршена је процена виталности и статике
стабла СП ''Копривић у центру града'' у циљу утврђивања степена трулежи унутар дебла и
стабилности кореновог система. За потребе извођења мерења којима се утврђује степен
трулежи унутар дебла и стабилност кореновог система ангажовaно je стручно предузеће,
које располаже наведеном опремом и у могућности је да изврши потребну интерпретацију
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података (Stablosan d.o.o.: Bodo Siegert öbuv Tree Expert). Резултати визуелног прегледа и
анализа података добијених дијагностичким инструментима дати су у виду елабората –
дијагностичке документације (Elaborat D2016156/1 Novi Sad), на основу кога ће се утврдити
даљи поступци на санацији стабла.
На заштићеној површини СП ''Амерички платан на Сајлову'' и СП ''Дуд на Ченејском
салашу'' је искрчен самоникли подраст механичким путем. Извршено је уклањање сувих
грана из крошње 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 Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад и
извештајем Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад.
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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: 501-2/2016-7-II од 04. маја
2016. године), расписала Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма
и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2016.
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 2016. 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“, брoj
29/16).
Комисија је утврдила да је на Јавни конкурс пристигло 231 пријава од стране 127
удружења.
Након прегледа приспелих пријава и испитивања њихове благовремености и
уредности и одбацивања неуредних пријава (231 пристигле пријаве у року и 4 пријаве
пристигле ван рока) констатовано је да 121 пријава поднета од стране 79 удружења у
потпуности испуњавају услове Конкурса, те је Градоначелнику Града Новог Сада
достављен Извештај о спроведеном поступку Јавног конкурса за доделу средстава за
суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији
Града Новог Сада за 2016. годину, са записницима и предлогом Листе вредновања и
рангирања пријављених програма и пројеката и износом средстава који се предлаже за
њихову реализацију.
Закључком Градоначелника Града Новог Сада број: 501-2/2016-7-4-II од 18. јула 2016.
године, одобрена су средства за суфинансирање следећих програма и пројеката:
1. "RE/8 DESING PARK" – Eco Design Week 2016'' носиоца пројекта: ''Удружење РЕКА''.

У склопу пројекта, Удружење је организовало мултимедијални културни програм у
циљу промоције еко-дизајна, креативне рециклаже и хуманог стваралаштва. Током
јула 2016. године у СКЦ ''Фабрика'' одржана је изложба радова 30 дизајнера на тему
''RE8- redesign, reconstraction, recycle, remake, review, reproduction, restoring,
reanimation'', два предавања, шест радионица на тему употребе еколошких материјала
у савременој уметности као и радионица израде еко-мурала од отпадних материјала
на фасади ОШ ''Ђорђе Натошевић''. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран
начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
2. ''Кreativna ekologija – еко-бојанка'' носиоца пројекта: Еколошко удружење ''ЗЕЛЕНИ
САД''. Пројекат је реализован у осам новосадских вртића са више предшколских група
којима је подељен ликовни материјал и еко –бојанка. Деца су кроз игру и забаву
Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

научила основне појмове о заштити животне средине, раздвајању отпада и рецилажи.
Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је
од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
''Зелена Европа – Зелена Србија'' носиоца пројекта: Удружење ''Едукативни
грађански центар''. У склопу пројекта, Удружење је организовало семинар ''Зелена
Европа – Зелена Србија'' посвећен едукацији студената не тему преговарачког
поглавља 27 које се бави заштитом животне средине и интеграцији прописа ЕУ у
национални правни систем. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и
у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
''ДА СЕ ЗЕМЉА НЕ НАЉУТИ'' носиоца пројекта: Удружење Друштво
''РАСПУСТИЛИШТЕ''. Удружење Друштво ''РАСПУСТИЛИШТЕ'' је организовало серију
експерименталних радионица, интерактивних предавања и ликовних радионица у
којима су обрађене области: врућа кућа (геотермална, соларна и енергија биомасе),
енергија ветра и воде, климатске промене, уштеда електричне енергије и животна
станишта. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном
року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
''Еко – школица'', носиоца пројекта: Удружење ''Зелена долина''. У оквиру пројекта
ученици седмих разреда из 5 новосадских основних школа прусуствовали су
интерактивном предавању на тему заштите животне средине и загађења воде,
земљишта и ваздуха. Наредног дана организован је обилазак постројења за
сепарацију отпада у Новом Саду где су ученици имали прилику да науче разлику
између примарне и секундарне сепарације отпада и значаја селекције отпада. Пројекат
је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
''ЧУВАРИ ВОДЕ'', носиоца пројекта: Удружење ''ИЗБОР''. У склопу пројекта,
УДРУЖЕЊЕ ''ИЗБОР'' је организовало радионице за децу предшколског и школског
узраста на тему рационалне потрошње воде. На радионици је представљен начин
рада уређаја за пречишћавање отпадних вода и подељен илустровани приручник и
радни лист. 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''. Значај производње здравствено безбедне хране промовисан
је путем медијске кампање, штампаног материјала као и организовањем трибина.
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.
''ВОДЕНА ТРИБИНА'', носиоца пројекта: Удружење грађана ''ФАБРИКА ЗНАЊА И
ОЧУВАЊА''. Удружење је огранизовало отворене трибине за 320 учесника, а у циљу
едукације грађана о важности очувања воде као ресурса неопходног за живот и о
начинима уштеде воде у домаћинствима. За потребе радионица припремљене су и
одштампане едукативне брошуре. 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.
''ТРИБИНА О ОДВАЈАЊУ ОТПАДА'', носиоца пројекта: Удружење ГРАЂАНИН.
Удружење је огранизовало трибине у приградским насељима Футог и Ветерник на тему
значаја селекције отпада у домаћинствима. Циљ пројекта био је јачање свести
становништва о негативном утицају опасног отпада на здравље и животну средину.
Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је
од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
''Деца и екологија'', носиоца пројекта: Удружење грађана ''ЗЕМЉАНИН''. У оквиру
пројекта шездесеторо деце кошаркашког клуба ''Ветерник'' учествовало је у
едукативним радионицама током којих им је уручен едукативни материјал на тему
селекције отпада, а у практичном делу радионица деца су сакупљала и разврставала
отпад у свом школском дворишту. 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 – где и како'', носиоца пројекта: Удружење ''Кластер за
развој руралног туризма Војводине''. Удружење је у оквиру овог пројекта спровело
едукацију становништва на пољопривредним газдинствима у Петроварадину и Футогу
о предностима употребе биомасе и соларних панела. Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
''Значај очувања биодиверзитета као природног ресурса за животну средину и
одрживи развој и могућности његове економске валоризације'', носиоца пројекта:
Удружење Едуеко. Удружење је организовало низ предавања и радионица за 70
ученика новосадских основних и средњих школа о значају биодиверзитета, вези
између биодиверзитета и екосистема, економском вредновању биодиверзитета и
његовом очувању у пољопривреди (органска пољопривреда). Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
''ДЕЦА О ЕНЕРГИЈИ'' носиоца пројекта: Удружење грађана ГРАЂАНИН. Пројекат је
имао за циљ да укаже на значај уштеде енергије у домаћинствима. Након спроведене
анкете и увида у ниво знања ученика, одржана је едукација о уштеди енергије деци
основношколског узраста ОШ ''Десанка Максимовић'' у Футогу. Пројекат је реализован
у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
''Зелено образовање за одрживи развој'', носиоца пројекта: Удружење ФАЖИС. У
склопу пројекта, Удружење је организовало теоријске и практичне радионице у
амфитеатру Универзитета Едуконс за 70 ђака средњих школа на тему односа
савременог живота и заштите животне средине, деградације животне средине и
оспособљавање локалних актера који треба да развијају визију заједнице у којој живе.
Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је
од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Инвазивне врсте у нашој околини: Град Нови Сад станиште страних биљних
врста", носиоца пројекта: Удружење Ботаничко Друштво "Андреас Волни". Удружење
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је реализовало први локални пројекат који је имао за циљ да обједини постојеће
податке о инвазивним врстама које су забележене на подручју Града Новог Сада.
Пројекат је реализован у потпуности и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај. Како су одређене активности реализоване
без утрошка средстава, а буџетом Пројекта је планирана њихова реализација
средствима добијеним од Градске управе за заштиту животне средине, извршен је
повраћај неутрошених средстава у Буџет Града Новог Сада.
''Бицикли су потаман'', носиоца пројекта: Удружење грађана ''Верујем у Нови Сад''.
Пројекат је реализован кроз два перформанса на најпрометнијим раскрсницама Новог
Сада у циљу ширења кампање и јачању свести грађана о негативном утицају
коришћења аутомобила на квалитет ваздуха и промоцију алтернативних видова
превоза. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року
о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
''Очување животне средине као комунални проблем'', носиоца пројекта Удружење
Центар за развој комунално стамбеног система. У сарадњи са скупштинама станара
организовано је 5 едукативних радионица за 150 учесника током којих су обрађене
теме: смањење емисија штетних гасова, обновљиве енергије и побољшање енергетске
ефикасности. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном
року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Еколошки универзитет", носиоца пројекта: Удружење Феријални клуб Нови Сад.
Пројекат је обухватио десет предавања и радионица намењених младим
истраживачима Универзитета у Новом Саду који су након тога креирали и
презентовали свој истраживачки рад на тему рециклаже, еколошке политике ЕУ и
Србије, климатских промена и управљања отпадом. Сви радови су публиковани у
''Зеленом зборнику радова ''Еколошког Универзитета''. Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
''ЕДУКАТИВНИ ЕКО ПРИРУЧНИК'', носиоца пројекта: Удружење грађана ''ФАБРИКА
ЗНАЊА И ОЧУВАЊА''. Едукативни еко приручник је реализован и припремљен као
скуп еколошких појмова са којима се сусреће просечан грађанин. Садржи основне
појмове као што су отпад, обновљиви извори енергије, био-маса, био-горива итд.
Након организоване промоције еко приручник су волонтери и чланови удружења
делили грађанима. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
''Да-не дозвола'', носиоца пројекта: Удружење Феријални клуб Нови Сад. У склопу
пројекта Удружење је организовало радионице на којима је на симболичан начин
скренута пажња на предности алтернативних видова транспорта. Након предавања
организовани су и перформанси на најпрометнијим локацијама у граду током којих је
грађанима дистрибуиран едукативни штампани материјал. Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
''Најбоља је амбалажа којој прија рециклажа'', носиоца пројекта: Удружење ''Центар
за истраживање Дунавског региона''. Пројекат је реализован у три фазе:
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23.
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информативно-промотивну кампању, дистрибуцију промотивног материјала и
организовање јавне трибине у Месној заједници Ново Насеље. На трибини су одржане
презентације на тему рециклаже и значаја сепарације отпада а присутнима су
подељене џамбо вреће за одлагање секундарних сировина. Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
''Ветерник у борби против пластичних кеса'', носиоца пројекта: Удружење грађана
''Земљанин''. Удружење је ангажовало и едуковало волонтере који су кроз директан
разговор са становништвом на пијацама упућивали на опасности употребе пластичних
кеса (спора разградивост и полиетилен). Волонтери су засинтересованом грађанству
поклањали платнене кесе и промотовни едукативни материјал. Пројекат је реализован
у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
"Унапређење образовања деце средњошколског узраста о новим загађујућим
супстанцама у животној средини", носиоца пројекта: Удружење Едуеко. У оквиру
пројекта, Удружење је организовало радионице за децу на којима су обрађене теме:
пестициди, полихлорисани бифенили, супстанце диоксин-типа и антибиотици у
животној средини. Ученици су упознати са примерима добре праксе у систему
мониторинга нових загађујућих супстанци а у креативном делу радионице су израдили
плакат. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о
чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Јавна тајна природе", носиоца пројекта: Удружење "Центар за истраживање
Дунавског региона". У склопу пројекта организоване су јавне трибине у Културном
центру Новог Сада и конференцијској сали НИС-а као и концерти у градским
парковима. На трибинама су представљени приоритетни проблеми из области заштите
животне средине са акцентом на привредне субјекте као лидере у нарушаваљу
природне равнотеже. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
"Електро енвиромент", носиоца пројекта: Удружење "Оаза здравља". Током
реализације пројекта организоване су еко-радионице за ученике основних школа,
предавање за родитеље, научна трибина за чланове еко-секције и дистрибуција
едукативног штампаног материјала у циљу подизања свести о значају управљања и
сепарацији отпада. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
''Унапређивање образовања деце средњошколског узраста у области одрживог
коришћења водних ресурса", носиоца пројекта: Удружење ФАЖИС. У склопу
пројекта организована су предавања на тему система интегралног управљања водним
ресурсима за ученике средњих школа и интерактивне радионице током које су ученици
креирали промотивне плакате на исту тему. 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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27. "Компостирај, не бацај!", носиоца пројекта: Удружење "Оаза здравља". Реализована

28.

29.

30.

31.

32.

су предавања и видео презентације на тему ''значај и технике компостирања'', изложба
слика ''Еколошка свест'' као и велика акција сакупљања компоста у Кисачу. У пројекту
су учествовали ученици две основне школе, родитељи и заинтересовани мештани.
Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је
од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Знам и ја шта је рециклажа!", носиоца пројекта: Удружење грађана "СТУБОВИ
ЗНАЊА". Пројекат је осмишљен као иновативни програм са циљем едукације деце о
значају заштите животне средине и рециклаже. Пројекат се састојао од еколошких
радионица током којих су деца правила мала уметничка дела од рециклажног
материјала. Након завршених радионица организована је јавна изложба на којој су
изложени радови учесника. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и
у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
"Seeds for sustainable development", носиоца пројекта: Удружење Ритам Здравља.
"Seeds for sustainable development" је европски омладински пројекат које је Удружење
реализовало у сарадњи са партнерским организацијама из Македоније, Румуније,
Португала, Босне и Херцеговине и Хрватске. Циљ пројекта је био да се створи мрежа
омладинских лидера који ће у својим локалним срединама радити на промоцији
одрживог развоја. Организован је међународни тренинг за 30 младих лидера и
тренера, омладинске размене и студијске посете представника партнерских
организација Новом Саду. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
"Сачувај енергију, сачувај свет", носиоца пројекта: Удружење Омладинска
Организација "Red Line". Пројекат је обухватио дизајнирање и израду промотивног
материјала и медијску кампању након које се приступило реализацији едукативних
трибина. Циљ овог пројекта био је стицање одговарајућих знања о уштеди енергије и
заштити животне средине код студената. Пројекат је реализован у потпуности, на
планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
"Умем, могу, хоћу", носиоца пројекта: Удружење "ЈА, ТИ, ОНИ...". У склопу пројекта,
Удружење "је огранизовало едукацију деце предшколског и школског узраста на тему
сортирања отпада. Организоване су ликовне радионице за децу која су заједно са
родитељима и васпитачима обликовала већ употребљен материјал и од тога креирала
нове предмете, украсе и честитке. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран
начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
"Дечија екологија", носиоца пројекта: Удружење "Безбедна будућност". Пројекат је
реализован у три дела: израде и презентације штампаних илустрованих прича за децу,
ликовне радионице за децу и квиза за децу. 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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33. "Очистимо средимо - рециклажа", носиоца пројекта: Удружење "Лист 021". У склопу

34.

35.

36.

37.

38.

39.

пројекта, Удружење је организовало едукативне трибине за децу од првог до седмог
разреда ОШ ''Доситеј Обрадовић''. На трибинама је деци на сликовит начин кроз
перформансе пренесено знање о значају и начинима разврставања отпада 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.
"ПУТУЈ ПАМЕТНИЈЕ, ЖИВИ КВАЛИТЕТНИЈЕ", носиоца пројекта: Удружење грађана
"Верујем у Нови Сад". Пројекат је имао за циљ да ученике основних школа упозна са
предностима еколошких начина кретања – бицикл и пешачење. Едукативни материјал
промовисан је током Европске недељи мобилности. Реализоване су радионице у
основним школама током којих су деца упозната са основним саобраћајним прописима
и предностима алтернативних видова превоза. Пројекат је реализован у потпуности,
на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта
достављен одговарајући извештај.
"Зелени квиз", носиоца пројекта: Удружење грађана за рад са децом са посебним
потребама "Лептиров лет". Пројекат је био намењен ученицима основних школа на
територији Града Новог Сада и подразумевао је њихово активно учествовање у циљу
подизања еколошке свести и унапређења услова за живот у локалној заједници, а
oбухвaтиo је три сeгмeнтa: eкoлoшкe рaдиoницe, школско такмичење и зелени квиз.
Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је
од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Чувари природе", носиоца пројекта: Удружење "ЖИВОТ НА ТОЧКОВИМА". Пројекат
је реализован путем инетрактивних радионица које су одржане у ОШ ''Соња
Маринковић'', ОШ ''Петефи Шандор'' и ОШ ''Бранко Радичевић''. На радионицама су
деца упозната са обновљивим и необновљивим изворима енергије и правилним
начинима коришћења природних богатстава. Пројекат је реализован у потпуности, на
планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
"Пестициди и његове последице", носиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ "ЕКО НС".
Удружење је, у оквиру пројекта, организовало едукативне трибине у циљу
инфирмисања и упознавања становништва приградских насеља са последицама
загађења земље пестицидима. Обзиром да је примарно занимање становништва
приградских насеља пољопривреда током радионица фокус је стављен на
проналажење најбољег решења за усеве и правилан избор хемијског средства са
аспекта ефикасности и деловања на земљиште. Пројекат је реализован у потпуности,
на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта
достављен одговарајући извештај.
"Амбасадори зелене политике" носиоца пројекта: Удружење Новосадски институт за
спорт и туризам. Удружење је организовало вишедневни семинар који је окупио 22
представника заинтересована за имплементацију ''зелене политике'' у локалним
самоуправама и решавање проблема дивљих депонија и хидролошке загађености.
Након семинара формирана је ''Канцеларија за размену информација'. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Зашто загађујемо ваздух?", носиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ "УСПРАВНО ЈЕ
ЉУДСКИ". У склопу пројекта, Удружење је организовало радионице намењене
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40.

41.

42.

43.

44.

45.

средњошколцима на тему негативног утицаја технике, технологије, индустрије и
енергетике на животну средину. Током радионица учесницима је предстваљен
едукативни материјал на тему загађења ваздуха 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.
"Продукција школско - образовног еко-ТВ серијала за децу "УПРИРОДИСЕ"",
носиоца пројекта: Удружење грађана "ДРУИД". Удружење је организовало снимање
школско-образованог серијала за децу школског узраста. ТВ серијал ''Уприродисе'' се
кроз вршњачку едукацију бави представљањем и упознавањем са основним појмовима
из области заштите животне средине и давањем основних смерница деци о здравом
стилу живота. Снимљене су 3 епизоде играно-документарне структуре и биће
приказане на националној телевизији. Пројекат је реализован у потпуности, на
планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
"Мали еко уметници", носиоца пројекта: Удружење "ЈА, ТИ, ОНИ...". Удружење "ЈА,
ТИ, ОНИ..." је организовало интерактивне радионице и играонице за предшколску децу
вртића ''Венди'' и ''Пчелица'' као и за децу првих разреда ОШ 'Јован Дучић'' и ОШ
''Коста Трифковић''. Током радионица деца су упозната са значењима еколошких
термина као што су одрживи развој, рециклажа, загађење и компостирање. Након
теоријског дела са децом су посађене нове саднице у двориштима вртића и школа и
одржана је кратка обука о начину компостирања. Пројекат је реализован у потпуности,
на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта
достављен одговарајући извештај.
"Ваздух је свуда око нас", носиоца пројекта: Удружење "Безбедна будућност". У
склопу пројекта Удружење је организовало радионице у вртићима ''Маслачак'', ''Петар
Пан'' и ''Гуливер''. У теоријском делу радионице деца су упозната са основним
појмовима везаним за ваздух а у практичном делу су развијане истраживачке
способности кроз ликовне активности, експерименте, такмичења и квизове. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Креативна рециклажа", носиоца пројекта: Удружење "Нова грана НС". Пројекат је
реализован као креативна радионица за децу, која је имала за главни циљ буђење
еколошке свести код најмлађих, едукацију о рециклажи и поновном коришћењу
отпадних сировина, развој стваралачког духа и масовну популаризацију рециклаже
кроз организацију продајне изложбе. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран
начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
"Чувајмо благодети природе", носиоца пројекта: Удружење Новосадска женска
иницијатива. Удружење је организовало изложбу фотографија као апел на локалном
нивоу о важности одрживог развоја и 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.
"X Трибина ''Негуј грану на којој седиш''", носиоца пројекта: Прво удружење за
екологију и заштиту од дејства ватре ''EcoFire''. Трибина ''Негуј грану на којој седиш''" је
традиционални стручни скуп који окупља стручњаке из различитих области који својим
знањем доприносе очувању животне средине. Пријављени аутори одржали су
предавања и презентације из области заштите од пожара и заштите животне средине.
Трибина је одржана у Мастер центру и Ватрогасном дому у Петроварадину. 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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46. "Ја волим природу, воли је и ти!", носиоца пројекта: Удружење "Друштво за
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промоцију природе Србије". Пројекат је конципиран на изради два едукативна часописа
која популаризују биологију и заштиту животне средине.. Часописи су базирани на
научно-популарним текстовима који имају за циљ јачање свести код деце
предшколског и школског узраста и студената и преузимању одговорности према
животној средини. Часопис је након штампања промовисан у новосадским вртићима,
основним школама и факултетима. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран
начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
"Очување и побољшање квалитета воде", носиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ "ЧИСТО У
БУДУЋНОСТ". У оквиру пројекта Удружење је организовало трибине на којима је
локално становништво месних заједница Ковиља и Футога едуковано о значају
исправности воде, човековом деловању на хемијски састав воде, употреби ђубрива,
пестицида и метала из индустријских процеса као и о утицају загађене воде 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.
"Буди амбасадор животне средине", носиоца пројекта: Удружење "Кампинг
асоцијација Војводине". Циљ пројекта био је пружање подршке програмској и
организационој делатности организација усмерених на популаризацију и подизање
свести о заштити животне средине. У оквиру пројекта спроведена је обука
представника организација за реализацију домаћих и међународних пројеката.
Тренинзи за јачање капацитета били су усмерени ка удружењима грађана,
привредницима и јавном сектору.
''ЕКОГРАЂАНИН'', носиоца пројекта: Удружење МИ-МЕДИА. Уговор није потписан јер
је Удружење МИ-МЕДИА одустало од пројекта.
"Компостирам и природу чувам", носиоца пројекта: Удружење ''Прави пут''. Пројекат
је био усмерен на едукацију ученика ОШ ''Доситеј Обрадовић'' и ОШ ''Јожеф Атила'' о
компостирању и процесу разградње. Деци је путем интерактивних радионица и
пројекција кратких филмова и слика представљен појам компоста и услови
компостирања, а након тога су им подељене еко вреће, мајце и едукативни штампани
материјал као подсетник на оно што су научили. Пројекат је реализован у потпуности,
на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта
достављен одговарајући извештај.
''Мојих руку дело'', носиоца пројекта: Удружење "ЖИВОТ НА ТОЧКОВИМА". У оквиру
пројекта, Удружење је организовало ликовне радионице за децу ОШ ''Доситеј
Обрадовић'' и ОШ ''Жарко Зрењанин''. Током радионица на отвореном деца су
сакупљала разне материјале у природи и од њих правила мала уметничка дела. Деци
је подељен едукативни материјал на тему разврставања отпада након чега су деца
направила модну колекцију од половне гардеробе и новогодишње украсе од пет
амбалаже. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном
року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
''Кап воде'', носиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ПРОЛЕЋЕ" удружење
самохраних мајки и очева Новог Сада и Јужнобачког округа. Пројекат је имао за циљ
да кроз радионице са децом основношколског узраста пробуди свест о неопходности
воде за опстанак целог света. Осим едукације као саставни део радионице Удружење
је организовало и едукативне игре и квизове, дискусије, експерименте испаравања и
кондензације воде и пројекцију едукативног филма о штедњи воде. 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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53. "Здраво одрастање", носиоца пројекта: Удружење ''Корак''. Пројекат је реализован у
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предшколским групама вртића ''Гуливер'', ''Венди'', и ''Палчица''. Циљ пројекта био је да
деца кроз радионице на којима су учила о екологији, загађивању и заштити природе и
кроз практични део на којем су разврставали отпад и учествовали у мини квизу развију
поштовање, љубав и одговорност према природи. Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
"Чувајмо Земљу", носиоца пројекта: Удружење ''ОЗОН 021''. Пројекат је реализован
путем едукативних радионица одржаним у месним заједницама, средњим школама и
удружењима. Циљ пројекта био је подизање нивоа свести о значају обновљивих
извора енергије односно позитивном утицају коришћења биомасе, еолске енергије,
соларне енергије и водотокова у очувању природе. Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
"Живи природно", носиоца пројекта: Удружење грађана "Салида". У склопу пројекта
организовано је тестирање 480 ученика о знању из области заштите животне средине
и након тога 10 радионица које су осим теоријског дела о утицају индустријализације
на околину обухватиле и практични део у ком су ученици сакупљали отпад и чистили
школска дворишта. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
"Еко патрола - Ковиљ'', носиоца пројекта: Удружење "Проактивна омладина Ковиља".
Пројекат је реализован са циљем популаризације, јачања свести и едукације из
области заштите животне средине са посебним освртом на природна богатства
Ковиља. Организоване су еко-патроле на рукавцима Дунава надомак Ковиља у циљу
информисања локалног становништва о правилном управљању отпада. Током екопатрола дистрибуиране су едукативне брошуре. Пројекат је реализован у потпуности,
на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта
достављен одговарајући извештај.
"Рециклажа као пословни потенцијал", носиоца пројекта: Удружење "Послови за
младе". Удружење је у сарадњи са стручњацима организовало три циклуса едукације
за 60 младих на тему рециклаже као пословног потенцијала, могућности покретања
бизниса и перспективе рециклирања у ЕУ. Учесницима радионице подељен је
едукативни материјал у виду флајера и плаката. Пројекат је реализован у потпуности,
на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта
достављен одговарајући извештај.
"МОЈА ЕКОЛОШКА СВЕСКА", носиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ''ВУТОК''.
Пројекат је био усмерен на децу основношколског узраста у Футогу којој се кроз
неформалне облике образовања приближила тема заштите животне средине и
здравог стила живота. Након одржаних радионица расписан је конкурс за најбољу
еколошку свеску и сваком детету је уручен едукативни еколошку пакет. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
''Слика екологије'', носиоца пројекта: Удружење грађана ''Корак ближе''. Пројекат је
ликовно-еколошка колонија намењена ученицима трећег, четвртог и петог разреда ОШ
''Душан Радовић''. Након реализованих едукативних радионица организована је
настава у природи у Каменичком парку, Летенци и Тестери где су деца имала прилику
да се упознају са аутентичном флором и фауном као и о начинима правилног
одлагања отпада. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у

Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
животне средине за 2016. годину

58

Град Нови Сад - Градска управа за заштиту животне средине

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
''Утицај климатских промена на животну средину Новог Сада'', носиоца пројекта:
Удружење ''ГЕОТЕX''. Уговор није потписан јер је Удружење ''ГЕОТЕX'' одустало од
пројекта.
''На младима свет остаје'', носиоца пројекта: Удружење ''Инжењери заштите животне
средине''. Циљ пројекта је био да кроз организовање неформалних образовних
активности идентификује, едукује и створи мрежу младих лидера који ће својим
активностима довести до јачања свести о значају очувања животне средине и
начинима прилагођавања на измењене климатске услове. Након спроведене обуке
организован је ликовни конкурс на тему последица климатских промена, а
најуспешнијим ученицима уручене су награде. Пројекат је реализован у потпуности, на
планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
"Биомаса", носиоца пројекта: Удружење Унија еколога ''UNECO'' Нови Сад. У склопу
пројекта, Удружење је спровело едукацију сеоског становништва у Руменки, Кисачу,
Каћу и Будисави о биомаиси као обновљивом гориву. Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
"Ко и зашто трује пчеле?", носиоца пројекта: Иновативни кластер за унапређење
конкурентности пчеларске производње "ПАНОНСКА ПЧЕЛА"; Како уз извештај о
реализацији Пројекта није достављена одговарајућа документација којом се правда
наменски утрошак пренетих средстава Градска управа за заштиту животне средине је
упутила Иновативном кластеру за унапређење конкурентности пчеларске производње
"ПАНОНСКА ПЧЕЛА" обавештење о једностраном раскиду уговора са захтевом за
повраћај ненаменски утрошених средстава са припадајућом затезном каматом, који је
извршио повраћај средстава у Буџет Града Новог Сада.
"Отпадне воде и МИ!", носиоца пројекта: Удружење "Лист 021". У оквиру овог пројекта
реализоване су радионице у ОШ ''Доститеј Обрадовић'' за ученике седмог и осмог
разреда на теме: дефиниција чистих вода, врсте загађења, узроци и последице
загађења. Током радионица деци су подељене мајице и флајери. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Еко - сувенир Новог Сада", носиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ САМОСТАЛНИХ
ЗАНАТЛИЈА НОВИ САД. Циљ пројекта био је промоција и популаризација производње
еколошких производа занатлија и предузетника у Новом Саду, са нагласком на ручно
прављене сувенире од разградивих материјала. На Сајму туризма организовано је
такмичење за избор најбољих производа из домена старих заната који су након тога
изложени у Занатском дому. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и
у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
"Медијска промоција важности очувања животне средине у Новом Саду", носиоца
пројекта: Удружење ЕКО-ГЕА. Пројекат се састојао од снимања 8 видео прилога
посвећеним еколошким темама са територије града Новог Сада које су емитоване у
оквиру емисије Екобаланс на B92 инфо. Кроз серијал виодео прилога обрађени су и
презентовани подаци о загађењу ваздуха, јачини буке, квалитету вода, аерополену,
отпаду и зеленилу као и активности које се спроводе на унапређењу тих параметара.
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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оквиру пројекта, Удружење је организовало 10 јавних промоција са циљем едукације
грађана Новог Сада о негативним странама употребе једнократних пластичних кеса и
промовисања вишекратних платнених торби. Након јавних промоција организована су
и предавања у основним школама о важности употребе биоразградивих платнених
кеса и исте су деци поклоњене. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран
начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
"Међународне трибине о дивљем растињу на Петроварадинској тврђави под
називом, ''Корење и цигла''", носиоца пројекта: Удружење Центар за ревитализацију
културноисторијског наслеђа. Организована је међународна трибина са циљем
истицања проблематике урушавања зидина Петроварадинске трвђаве под утицајем
корења дрвећа. Циљ пројекта био је активно укључивање релевантних стручњака у
процес ревитализације трвђаве уз закључак неопходне минимализације вегетације.
Одржане су две радионице на којима је омогућено грађанима да дају своје мишљење и
сугестије у циљу очувања тврђаве. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран
начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
"Заштити природу - одлажи отпад", носиоца пројекта: Удружење ''Асоцијација
студената струковних студија Војводине''. У оквиру овог пројекта Удружење је
организовало израду едукативног материјала на тему важности управљања отпадом у
складу са Националном стратегијом одрживог развоја. Удружење је на почетку
пројекта организовало конференцију за штампу након које је организовано 7 јавних
догађаја у циљу подизања свести грађанства о проблематици отпада. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Novine za budućnost", носиоца пројекта: Удружење ''Зелена долина''. У оквиру
пројекта, Удружење ''Зелена долина'' је кроз предавања и практичан рад утицало на
подизање свести новосадских основаца о значају поновног коришћења секундрарних
сировина и прикупљања старе хартије. Пројекат је реализован у потпуности, на
планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
"Наш главни посао, да би свет опстао", носиоца пројекта: Удружење "Послови за
младе". У оквиру овог пројекта Удружење је организовало четири јавна догађаја и
дистрибуирало 5000 едукативних брошура са циљем едукације младих о климатским
променама и личним доприносима у очувању климатске одрживости. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Изабери храну, сачувај природу", носиоца пројекта: Удружење Омладинска
Организација "Red Line". У оквиру пројекта, Удружење је припремило едукативни
материјал и спровело анкету међу студентима о познавању проблема утицаја ГМО на
животну средину. Након тога је организована трибина са циљем подизања нивоа
свести студената о утицају здраве хране 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.
"Култура живљења", носиоца пројекта: Удружење Ритам Здравља. Пројекат је имао
за циљ подизање нивоа свести грађана Новог Сада о одговорном односу према
животној средини. Током пет дана манифестације ''Култура живљења'' грађани су у
Католичкој порти имали прилику да се упознају са позитивним примерима очувања
животне средине и да обиђу штандове компанија, предузетника и организација који у
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свом раду постижу одрживи развој и промоцију здравог стила живота. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
''За чистији свет'', носиоца пројекта: Удружење ''Корак''. Удружење је организовало
интерактивне едукативне радионице за децу предшколског и школског узраста вртића
''Звончица'' и ''Чаробњак'' и ОШ ''Коста Трифковић''. На радионицама су деца кроз
теоријски и практичан рад едукована о негативним странама пластике и начинима
разврставања отпада. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
''Чист пут", носиоца пројекта: Удружење ''Прави пут''. У оквиру пројекта Удружење је
за ученике ОШ ''Иво Лола Рибар'', ОШ ''Милош Црњански'', ОШ ''Прва Војвођанска
бригада'' и ОШ ''Коста Трифковић'' организовало интерактивне обуке о значају
рециклаже. Након теоријског дела у двориштима основних школа осмишљена је и
забавна игра лавиринт у којој су се деца такмичила у брзини распоређивања
различитих материјала производа и сировина на унапред одређена места. Након
завршене обуке деци су подељене едукативне брошуре. Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
"Учимо, научимо!", носиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ''ПРОЛЕЋЕ'' удружење
самохраних мајки и очева Новог Сада и Јужнобачког округа. Са циљем едукације
средњошколаца о потенцијалу неискоришћених природних ресурса организоване су
радионице на теме: рециклажа, коришћење термалних вода, предности
ветрогенератора и енергија биомасе. Деци је уручен едукативни штампани материјал и
CD са едукативном игрицом. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и
у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
"НОВОСАДСКА ЗЕЛЕНА ПАТРОЛА", носиоца пројекта: Удружење ''HBO Color Media
Events''. У оквиру пројекта у новосадским вртићима реализоване су радионице за децу
предшколског узраста на тему заштићене аутохтоне врсте. У реализацији пројекта
учествовали су професори и ученици средње техничке школе ''Милева Марић Анштајн''
који су припремили изложбу уметничких радова на тему заштићене биљне и
животињске врсте. Промоција пројекта реализована је преко портала Nshronika.rs.
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 2",
носиоца пројекта: Удружење грађана ''ЗЕМЉА ЖИВИХ''. Oргaнизoвaнa су eдукaтивнa
прeдaвaњa зa грaђане о доборобити хумуса у узгајању воћа и поврћа, основним
начелима органске производње хране и производње органског хумуса. Централна
активност пројекта одржана је 30.11.2016.
године испред СПЕНСА када је
организована бесплатна подела 1000kg хумуса и едукативних брошура грађанима
Новог Сада. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном
року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
''PODIGNIMO SVEST ZA ČISTIJI SVET'', носиоца пројекта: Удружење ''Србица''.
Пројекат се састојао од предавања о значају заштите животне средине након којих је
организован теренски рад у виду волонтерске акције уређења игралишта на простору
Месне заједнице ''Каћ''. Осим подизања нивоа свести младих о значају заштите
животне средине позитиван утицај уређење игралишта има и на подстицање
омладинског волонтеризма. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и
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у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
"Фабрикујмо зелене идеје - Мисли глобално, делуј локално", носиоца пројекта:
УДРУЖЕЊЕ НОВОСАДСКА ФАБРИКА ЗНАЊА. Реализација овог пројекта утицала је
на подизање нивоа еколошке свести локалног становништва о важности разврставања
отпада и рециклаже. У склопу пројекта реализована су тромесечна предавања и
радионице на којима се учесницима приближио концепт важности рециклаже пластике,
метала, електронског отпада, папира, гума и отпадног уља. Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
''Еко акција 2016", носиоца пројекта: Удружење Млади за Ковиљ. У оквиру овог
пројекта, Удружење је организовало чишћење рукавца Дунава и серију предавања и
радионица у циљу подизања еколошке свести грађана Ковиља и подстицања
одговорног понашања према енергији. Организовано је 20 предавања у основној школи
са посебним акцентом на 5 видова обновљивих извора енергије (сунце, ветар,
биомаса, водени токови и геотермални извори). 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 и енергетска ефикасност'', носиоца пројекта:
Удружење "Проактивна омладина Ковиља". Организована су предавања и радионице
за најмлађе категорије становништва у циљу подизања енергетске свести и савести и
ефикасније коришћење енергије кроз свакодневне активности. У току пет месеци
одржано је 20 предавања на којима су обрађене теме: енергетска ефикасност и
примери добре праксе, рационална употреба енергије, примена енергетски ефикасних
технологија, коришћење комуналног и индустријског отпада и едукација о ублажавању
климатских промена. 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 Млади за Ковиљ. У оквиру
пројекта одржана су предавања и еко-радионице за 40 пољопривредника из Ковиља са
циљем унапређења образовања о поступању са отпадом и прихватању веће
појединачне одговорности за животну средину. Пољопривредници који су имали
могућност да кроз предавања науче више о бенефитима компостирања, брикетирања
и искориштавању биомасе. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и
у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
"Соларна енергија", носиоца пројекта: Удружење грађана за ''Обновљиве изворе
енергије''. У оквиру пројекта реализоване су радионице на којима су учесници
едуковани о соларној енергији и начинима примене у свакодневном животну, а након
тога је организована посета стамбеним објектима где су инсталирани соларни панели.
Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је
од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Помозимо птицама", носиоца пројекта: Удружење Центар за Еколошка Истраживања
и Развој. У оквиру пројекта, реализовано је 5 радионица за 250 ученика ОШ ''Светозар
Марковић-Тоза'' са циљем скретања пажње на проблеме заштите станишта птица и
промоцију важности посматрања и одговорног понашања према птицама. Након
теоријског дела приступило се постављању кућица за птице у школском дворишту.
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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СВЕТУ КАКО ЧУВАШ ПЛАНЕТУ!", носиоца пројекта: Удружење
''НОВОСАДСКИ ЕКОЛОШКИ ЦЕНТАР''. Циљ пројекта био је да се деци у три
новосадска вртића ''Колибри'', ''Палчица'' и ''Сунчана рибица'' приближе појмови
енергетске ефикасности, климатске промене, обновљиви извори енергије и рециклажа.
Током радионица деца су наичила песмицу о уштеди енергије и рециклажи и
подељене су им бојанке са истом тематиком. Пројекат је реализован у потпуности, на
планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
''Стопама првих ботаничара'', носиоца пројекта: Удружење Покрет горана Новог
Сада. У оквиру прјекта, током летњег распуста организована су три дводневна
семинара за средњошколце. Циљ пројекта био је подстицање ваннаставних
активности, унапређење знања из природних наука са акцентом на ботанику. Основне
активности током трајања семинара су биле упознавање са методама ботанизирања,
одласци на терен, правилно сакупљање биљака и прављење хербаријума. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Биомаса - жетвени остаци као обновљиви извори енергије", носиоца пројекта:
Удружење грађана за ''Обновљиве изворе енергије''. Организоване су радионице за
пољопривредне произвођаче на којима су едуковани о трошковима и добитима
производње и коришћења биомасе, коришћења жетвених остатака за грејање и израде
брикета на својим газдинствима. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран
начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
''Органска јесен'', носиоца пројекта: Удружење Покрет горана Новог Сада. ''Органска
јесен'' је традиоционална изложба цвећа, садница и опреме за уређење врта. Тема
овогодишње манифестације била је органска пољопривреда те је у складу са темом
организовано пет предавања и десет радионица за предшколце и ученике основних и
средњих школа. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
"Школа за младе екологе", носиоца пројекта: Удружење "Еко-Фармер". Пројекат се
састојао из низа предавања и радионица о значају биодиверзитета које су имале за
циљ подизање еколошке свести грађана Ковиља. У оквиру пројекта реализована је
промоција ''Ковиљско-птроварадинског рита'' кроз промотивне штампане материјале,
радионице и излете. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
"Зелена мрежа", носиоца пројекта: Удружење грађана ''Салида''. Удружење је
организовао интернационални семинар за студенте и младе лидере, цивилни и
невладин сектор Дунавског региона. Едукације су спроведене индивидуално путем
едукативног материјала и групно кроз предавања и дебате у циљу размене искуства о
одрживом развоју Дунавског региона и покретању регионалне сарадње. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Рециклажа кроз школство", носиоца пројекта: Удружење ''МРЕЖА 021'' . Пројекат је
имао за циљ да кроз предавања на којима су представљене могућности и предности
рециклирања и практични део приближи ову проблематику средњошколској
популацији. Након едукације приступило се практичном делу у ком је спроведена
кампања рециклирања и сакупљања електро отпада и пет амбалаже. 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.
''Практична примена соларних панела у сврху заштите и очувања животне
средине'', носиоца пројекта: Удружење грађана ''Арти''. Пројекат је реализован као
тромесечни семинар током којег је кроз предавања и креативне радионице деци
предочена важност примене обновљивих извора енергије са акцентом на соларну
енергију. Деца су имала могућност да у практичном делу заједно са предавачима
израде соларне панеле и исте пусте у рад. Пројекат је реализован у потпуности, на
планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
"Едукативни еко филм", носиоца пројекта: Удружење ''МРЕЖА 021''. Пројекат се
састојао од снимања и пројекције кратког документарног филма у циљу подизања
свести гледалаца о стању планете Земље, одрживом развоју, загађењу и бољем
управљању природним ресурсима. У циљу промоције филма и едукације грађана
припремљен је и одштампан едукативни материјал са истом тематиком. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Еколошки прихватљива превозна средства и пешачке зоне у граду-искуство
града Граца", носиоца пројекта: Удружење Центар за афирмацију железничког
саобраћаја. Пројекат је реализован са циљем подизања нивоа свести ученика
Саобраћајне школе ''Пинки'' о предностима коришћења алтернативних видова превоза
са аспекта заштите животне средине. У пројекту је коришћен позитиван пример града
Граца у смислу повезивања железничког, градског и бициклистичког превоза у урбаној
средини. Припремљен је и одштампан едукативни материјал са примерима добре
праксе који је подељен учесницима. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран
начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
"Дивље депоније", носиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ ''УСПРАВНО ЈЕ ЉУДСКИ''.
Пројекат се састојао од практичних активности волонтера из приградских насеља који
су заједно са представницима удружења лоцирали и чистили дивље депоније.
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 ''Алфа ЗН''. Пројекат се
састојао од
едукативних радионица и стручних трибина за пољопривредне
произвођаче у МЗ Ковиљ и МЗ Будисава у циљу едукације о предностима коришћења
жетвених остатака као обновиљивих извора енергије. Припремљен је и одштампан
едукативни материјал на исту тему који је подељен учесницима. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
''Компостирај...'', носиоца пројекта: Удружење ''Мој Свет ЛМ''. У склопу пројекта,
Удружење је организовало едукативне радионице за децу предшколског и школског
узраста у месним заједницама Руменка, Кисач и Степановићево. Циљ пројекта био је
едукација деце о правилној употреби отпада и прављењу хумуса. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Пољопривреда и пољопривредници", носиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ ''ЧИСТО У
БУДУЋНОСТ''. У склопу пројекта организоване су едукативне трибине за
пољопривредне произвођаче у Каћу, Ковиљу, Будисави, Футогу и Бечеју о правилној
употреби и одлагању пестицида. Припремљен је и одштампан едукативни материјал
на исту тему који је подељен учесницима током едукације. 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.
100.
''У ЕКОЛОГИЈИ ЈЕ БУДУЋНОСТ'' носиоца пројекта: Удружење Зелени Еколошки
центар. Пројекат се састојао од пројекције пет документарних филмова на теме
климатске промене, градски отпад, депоније и рециклажа и организације дебата на
којима су учесници доносили закључке и предлоге за конкретне кораке које је могуће
предузети у свом непосредном окружењу. Припремљен је и одштампан едукативни
материјал на исту тему који је подељен учесницима. Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
101.
'ЕКОЛИСТ'' - информативно гласило", носиоца пројекта: Удружење "Институт за
одрживи развој и заштиту животне средине Зелени круг". ''ЕКОЛИСТ' је часопис
информативног карактера из области заштите животне средине и одрживог развоја
намењен образовним установама, удружењима и туристичким организацијама са
циљем подизања нивоа свести грађана о значају очувања животне средине,
информисања и преношења искустава субјеката који су директно укључени у ову
област. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о
чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
102.
"Очисти двориште вртића, јер ће нам бити лепше", носиоца пројекта:
УДРУЖЕЊЕ ''МАЛИ ЉУДИ - ВЕЛИКА ОДГОВОРНОСТ''. Пројекат је реализован у циљу
подизања новоа свести код деце предшколског узраста о значају примене рециклаже.
Пројекат се састојао од организованих радионица, позоришних представа и такмичења
након којих је уприличено финално тестирање које је показало напредак код деце.
Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је
од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
103.
"Упознај Дунав, помози природи", носиоца пројекта: Удружење грађана ''НОВИ
САД''. Основни циљ пројекта био је развијање свести код средњошколаца о значају
заштите Дунава и канала. Пројекат се састојао од организованих обилазака
водотокова и плажа и едукативних радионица. Припремљен је и одштампан
едукативни материјал на исту тему који је подељен учесницима. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
104.
"Lako do Energetskog Pasoša", носиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ ''НЕРА''. Циљ
пројекта био је да се едукацијом становништва допринесе већем степену примене
Енергетског пасоша у грађевинској индутрији и повећа квалитет живота. Едукација
становништва спроведена је кроз дистрибуцију штампаног материјала и путем
организоване конференције на којој је представљена мултимедијална презентација о
Енергетском пасошу. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
105.
"Пробуди се, сачувај животну средину", носиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ ''МАЛИ
ЉУДИ - ВЕЛИКА ОДГОВОРНОСТ''. Пројекат је био намењен свим узрасним групама и
састојао се од предавања, такмичења, трибине, дискусије, еко-радионице и филмске
пројекције. Овим пројектом Удружење је желело да утиче на учеснике да примене
начела заштите животне средине у свом свакодневном животу и тиме допринесу бољој
и одрживој будућности. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
106.
''Успостављање инфраструктуре за развој еколошке свести и одговорности
основаца Новог Сада'', носиоца пројекта: Удружење грађана ''Арти''. Пројекат је
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реализован као тромесечни семинар током којег је организовано дванаест екорадионица и дванаест предавања на теме: угрожавање животне средине, врсте
загађивања животне средине, управљање отпадом, третман отпада, очување флоре и
фауне и енергетска ефикасност. Циљ пројекта био је стицање знања кроз неформални
облик едукације и усвајање еколошки проихватљивих навика код ученика
основношколског узраста. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
107.
"Рециклажом до победе", носиоца пројекта: Удружење грађана ''НОВИ САД''. У
склопу пројекта, Удружење је организовало низ едукативних радионица и такмичења
на тему рециклаже на више различитих локација у граду за спортске клубове и
заинтересоване грађане. Припремљен је и одштампан едукативни материјал на исту
тему који је подељен учесницима. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран
начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
108.
"WATER FEST", носиоца пројекта: Удружење Инжењери заштите животне
средине. "WATER FEST" је тродневни фестивал одржан у Културном центру Новог
Сада у циљу подизања нивоа свести грађана о значају очувања и одрживог
коришћења водних ресурса. Фестивал се састојао од музичког програма, филмских
пројекција и едукативне изложбе о 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.
109.
''Обновљиви извори енергије'', носиоца пројекта: Удружење Унија еколога
''UNECO'' Нови Сад. У оквиру пројекта реализоване су едукативне радионице за децу
нижих разреда ОШ ''Доситеј Обрадовић'' на тему обновљивих извора енергије.
Едукативне радионице имале су и практични део током којих су деца правила макете
ветрењаче и превозних средстава на бигориво. Пројекат је реализован у потпуности,
на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта
достављен одговарајући извештај.
110.
"Освести се! Амбалажа од пестицида није безазлена", носиоца пројекта:
Удружење ''Фотон''. У оквиру овог пројекта оранизована је серија предавања за
ученике основних школа и становнике приградских насеља у циљу подизања нивоа
свести о опасности отпадне амбалаже пестицида и њеном правилном складиштењу.
Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је
од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
111.
"Рециклирај - реци деци", носиоца пројекта: Удружење Центар за Еколошка
Истраживања и Развој. Организоване су едукативне радионице за 250 ученика ОШ
''Светозар Марковић Тоза'' у циљу стварања културолошких навика деце и едукације о
значају сакупљања и одлагања отпада. Нако теоријског дела у оквиру радионице
организован је и креативни део израде скулптура и инструмената 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.
112.
"Заштита животне средине кроз одговорно власништво над животињама",
носиоца пројекта: Удружење „Еко-Фармер“. Пројекат се састојао од 20 едукативних
предавања организованих у циљу јачања свести власника и држаоца животиња о
потреби заштите животне средине кроз бригу о здрављу животиња и предуимању
зоосанитарних и биосигурносних мера на својим газдинствима. 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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''Штедимо енергију'', носиоца пројекта: Удружење ''Мој Свет ЛМ''. О оквиру
пројекта реализоване су едукативне радионице за децу предшколског и школског
узраста у циљу јачања свести о значају рационалног коришћења енергије.
Припремљен је и одштампан едукативни материјал на исту тему који је подељен
учесницима. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном
року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
114.
"Еко превоз за будућност", носиоца пројекта: Удружење Центар за афирмацију
железничког саобраћаја. У оквиру пројекта организовани су едукативно путовање и
едукативне трибине за ученике средњих школа у циљу истицања предности
коришћења железничког саобраћаја на релацији град - приградска места и суседне
општине. Еду путовање је радионица одржана у возу на којој је ученицима подељен и
едукативни штампани материјал на исту тему. Пројекат је реализован у потпуности, на
планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
115.
"Конференција на тему ''Коришћење отпадне воде у функцији енергетске
ефикасности''", носиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ ''НЕРА''. Организована је
конференција са циљем едукације и информисања учесника о употреби комуналне
воде као извора топлоте. Током конференције презентован је иновативни систем за
еколошко грејање воде и примери добре праксе урађених инсталација у
репрезентативним објектима. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин
и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
116.
"Ефикасност и примена обновљивих извора енергије", носиоца пројекта:
Удружење ''ОЗОН 021''. Организована је конференција о ефикасности и примени
обновљивих извора енергије која је била усмерена ка следећим циљним групама:
инвеститори грађевинских стамбених и пословних објеката, директори установа од
јавног значаја, власници постојећих стамбених и пословних објеката и заинтересована
стручна јавност. Припремљен је и одштампан едукативни материјал на исту тему који
је подељен учесницима. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
117.
"Популаризација заштите животне средине", носиоца пројекта: Еколошко
удружење грађана "Зелено питање". Циљ пројекта био је јачање свести грађана
Буковца о значају рационалног трошења енергије. Пројекат се састојао од едукативних
радионица на којима су обрађене следеће теме: уштеда топлотне и електричне
енергије, примена топлотних пумпи за загревање и коришћење соларне енергије за
системе грејања и потрошне воде. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран
начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
118.
"Одговорна потрошња- срећна планета - пун новчаник", носиоца пројекта:
Удружење Центар за развој комунално стамбеног система. У оквиру пројекта
организована су три јавна догађаја у центру града и на Футошкој и Лиманској пијаци
где је дистрибуирано 5000 брошура грађанима Новог Сада у циљу едукације и
промоције могућих реновирања кућа и станова у правцу енергетске ефикасности.
Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је
од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
119.
"КОМПОСТИРАЈМО", носиоца пројекта: Удружење грађана
ОМЛАДИНСКИ
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ. У оквиру пројекта реализоване су радионице у циљу едукације
деце и родитеља о значају селективног прикупљања и управљања отпадом и
компостирања. Припремљен је и едукативни приручник за локално становништво,
113.
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родитеље и наставно особље у школама. Пројекат је реализован у потпуности, на
планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
120.
''ЦЕРКИН-ов волонтерски Еко камп Петроварадинска тврђава 2016.'', носиоца
пројекта: Удружење Центар за ревитализацију културноисторијског наслеђа. У оквиру
пројекта организован је волонтерски еко-камп ''Петроварадинска тврђава 2016'' који је
окупио 30 волонтера у циљу промоције очувања и заштите животне средине, здравог
начина живота и промовисања позитивног вредносног система међу младима.
Организовано је чишћење шанчева Петроварадинске тврђаве, приобаља Дунава од
отпада, и креативне радионице на тему одрживог развоја и изградње соларног
колектора. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном
року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
121.
"Вода наше БЛАГО!?", носиоца пројекта: Удружење ''Фотон''. У склопу пројекта,
Удружење је организовало радионице и разговоре за ученике ОШ ''Доситеј Обрадовић''
и мештане насеља Бегеч, Кисач, Каћ и Будисава у циљу стицања нових знања о
начинима загађивања речних токова и речних корита индустријским и комуналним
отпадним водама и начинима да се исто спречи. 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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V. ИНФОРМИСАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ПОДАТАКА О СТАЊУ И КВАЛИТЕТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
1. Штампање едукативног материјала
Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, услуга Штампање
едукативног материјала додељена је BIROGRAF COMP DOO BEOGRAD, Београд.
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите
животне средине, Градска управа за заштиту животне средине је у 2016. години
финансирала штампање:
Књигa I ( Планета земља те зове у помоћ)
Књигa II (Авантуре супер Спасе)
брошура - Окрени нови лист,
зидни и стони календар, фасцикла.
2. Одржавање и иновирање интернет презентације Градске управе за заштиту
животне средине
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 циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о
стању животне средине, јавности рада Градске управе за заштиту животне средине и
јачања свести о значају заштите животне средине, настављено је континуирано
одржавање и иновирање Интернет презентације Управе (www.environovisad.org.rs),.
Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, услуга Одржавање и
иновирање Интернет презентације Градске управе за заштиту животне средине, са
закупом хостинга 24/7 и интернет домена, додељена је АНА МАЈСКИ ПР, МАРКЕТИНГ
АГЕНЦИЈА TOP EVENT, Београд.
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VI. ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
Реализација Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2016. годину укључује и трошкове:
1.
објављивања јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање програма и
пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2016.
годину у дневном листу "Дневник";
2.
закупа изложбеног простора на Међународним сајмовима "ЛОРИСТ" - 24.
Међународном сајму "ЕКО СВЕТ". Имајући у виду члан 7. став 1. тачка 15. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), којим је прописано да на
поступак прибављања или закупа земљишта, постојећих зграда или друге непокретне
имовине и права у вези са њима наручиоци не примењују одредбе Закона о јавним
набавкама, Градска управа за заштиту животне средине је са Акционарским друштвом за
приређивање сајмова и изложби „Новосадски сајам“, Нови Сад закључила уговор о Закупу
изложбеног простора на Међународним сајмовима "ЛОРИСТ" - 24. Међународном сајму
"ЕКО СВЕТ"
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