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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, 43/11-одлука УС
и 14/16), Градоначелник Града Новог Сада је, по прибављеној сагласности Министарства
пољопривреде и заштите животне средине број: 401-00-643/2017-09 од 14. марта 2017.
године, донео Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 15/17, 36/17 и 54/17) 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; истраживачке и развојне програме и пројекте; образовне активности и
јачање свести о потреби заштите животне средине; информисање и објављивање
података о стању и квалитету животне средине и трошкове реализације програма.
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за
2017. годину конципиран је на бази планираних прихода од 255.730.000,00 динара,
опредељених Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града
Новог Сада", бр. 80/16, 31/17 и 61/17). 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 2017. 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.

220.000.000,00

236.847.477,37

10.000,00

690.944,54

500.000,00

2.039.366,71

35.220.000,00
255.730.000,00

14.215.391,94
253.793.180,56

Приходи остварени од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне
средине, накнадe за супстанце које оштећују озонски омотач и накнадe за пластичне кесе
и накнаде од емисије SO2,NO2, прашкастих материја и одложеног отпада у 2017. години
били су за 19.067.788,62 динара већи 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
Истраживачки и развојни програми и
пројекти
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
VII

Планирани
расходи у дин.

Остварени
расходи у дин.

163.000.000,00

152.684.147,95

5.000.000,00

3.989.718,40

20.000.000,00

14.217.893,59

30.000.000,00

29.998.168,00

30.000.000,00

30.000.000,00

5.730.000,00

2.604.000,00

2.000.000,00
255.730.000,00

1.231.464,00
234.725.391,94

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ у 2017. години (у динарима)
ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ у 2017. години (у динарима)
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА у 2017. години (у динарима)

253.793.180,56
234.725.391,94
19.067.788,62

ФИНАНСИЈСКА РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2017. 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
Пејзажно уређење парка северно од
ранжирне станице и улице
1.
ЈКП "Градско зеленило"
22.020.762,84
Радомира Раше Радујкова у Нoвoм
Сaду - I фаза
Очување и унапређење зеленила на
2.
ЈКП "Градско зеленило"
4.171.392,46
Темеринском путу у Новом Саду
Oчување и унапређење зеленила
дела простора између улица
3.
ЈКП "Градско зеленило"
3.099.222,47
Клисански пут и Сентандрејски пут у
Новом Саду
Очување и унапређење зеленила
4.
стамбеног блока између Булевара
ЈКП "Градско зеленило"
1.976.843,96
цара Лазара, улица Шекспирове и
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5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Народног фронта до објекта вртића
"Маслачак" у Новом Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у
улици Живојина Ћулума у Новом
Саду
Очување и унапређење зеленила у
улици Антона Чехова 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 у
улицама Земљане ћуприје, Ђорђа
Рајковића, Марка Миљанова и
Милана Ракића у Новом Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa
између улица Милоша Црњанског,
1300 каплара, Балзакове и
Народног фронта у Новом Саду
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у
Футогу
Очување и унапређење зеленила
парка у Кисачу
Очување и унапређење зеленила
стамбеног блока између Јиричекове
улице и улица Вељка Петровића и
Милке Гргурове у Новом Саду
Очување и унапређење зеленила
простора између Сутјеске улице,
Булевара цара Лазара,
Стражиловске и Ловћенске улице у
Новом Саду
Очување и унапређење зеленила
Трга Коменског у Новом Саду
Очување и унапређење зеленила
стамбеног блока између улица Саве
Ковачевића, Булевара краља Петра
I, Краљевића Марка и Булевара
Јаше Томића у Новом Саду
Очување и унапређење зеленила
стамбеног блока између Булевара
краља Петра I, Булевара Јаше
Томића и улица Кисачке и
Краљевића Марка у Новом Саду
Очување и унапређење зеленила
улице Теодора Мандића у Новом
Саду

ЈКП "Градско зеленило"

2.031.762,88

ЈКП "Градско зеленило"

2.199.928,31

ЈКП "Градско зеленило"

1.409.639,10

ЈКП "Градско зеленило"

824.700,53

ЈКП "Градско зеленило"

2.286.150,01

ЈКП "Градско зеленило"

2.419.322,74

ЈКП "Градско зеленило"

2.697.728,58

ЈКП "Градско зеленило"

2.789.807,96

ЈКП "Градско зеленило"

2.028.872,83

ЈКП "Градско зеленило"

2.492.094,26

ЈКП "Градско зеленило"

754.417,00

ЈКП "Градско зеленило"

4.506.692,16

ЈКП "Градско зеленило"

2.975.114,65

ЈКП "Градско зеленило"

2.089.998,77
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19.
20.

21.

22.

23.

24.
25.
26.

27.

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

34.

35

Очување и унапређење зеленила
Хиландарске улице у Новом Саду
Очување и унапређење зеленила
Руменачке улице у Новом Саду
Очување и унапређење зеленила
Улице краља Петра I од Булевара
ослобођења до Руменачке улице у
Новом Саду
Очување и унапређење зеленила
простора око Месне заједнице у
улици Бранимира Ћосића у Новом
Саду
Очување и унапређење зеленила
простора око Месне заједнице у
улици Омладинског покрета у
Новом Саду
Очување и унапређење зеленила
мале урбане целине у улици
Миленка Грчића у Новом Саду
Очување и унапређење зеленила
Ложионичке улице у Новом Саду
Очување и унапређење зеленила
Улице Душана Даниловића у Новом
Саду
Очување и унапређење зеленила
стамбених блокова између улица
Момчила Тапавице, Милеве Марић,
Станоја Станојевића и Булевара
кнеза Милоша у Новом Саду
Очување и унапређење зеленила
око објеката органа Аутономне
покрајине Војводине у Новом Саду
Очување и унапређење зеленила
Омладинског парка у Новом Саду
Очување и унапређење зеленила
Трифковићевог трга у Новом Саду
Очување и унапређење зеленила
Трга галерија у Новом Саду
Очување и унапређење зеленила
улице Павла Стаматовића у Новом
Саду
Очување и унапређење зеленила
улице Коче Коларова у Новом Саду
Пејзажно уређење парка северно од
ранжирне станице и улице
Радомира Раше Радујкова у Нoвoм
Сaду - II фаза
Продужимо живот јелкама

ЈКП "Градско зеленило"

1.437.207,56

ЈКП "Градско зеленило"

7.548.033,50

ЈКП "Градско зеленило"

4.996.679,32

ЈКП "Градско зеленило"

1.782.062,78

ЈКП "Градско зеленило"

917.610,66

ЈКП "Градско зеленило"

785.383,26

ЈКП "Градско зеленило"

3.177.981,69

ЈКП "Градско зеленило"

4.921.813,22

ЈКП "Градско зеленило"

3.043.770,90

ЈКП "Градско зеленило"

4.525.449,18

ЈКП "Градско зеленило"

3.048.103,72

ЈКП "Градско зеленило"

1.737.087,19

ЈКП "Градско зеленило"

1.381.489,99

ЈКП "Градско зеленило"

1.322.327,90

ЈКП "Градско зеленило"

1.431.078,93

ЈКП "Градско зеленило"

9.359.840,83

998.730,13
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- програми и пројекти чишћења и санирања јавних површина на територији града
Новог Сада у функцији заштите животне средине
Чишћење и санирање јавних
1.
површина око заштитног појаса
ЈКП "Чистоћа"
5.935.740,48
депоније у Новом Саду
Чишћење и санирање јавних
2.
ЈКП "Чистоћа"
2.950.600,80
површина у насељу Кисач
Чишћење и санирање јавних
3.
површина долме на потезу ФутогЈКП "Чистоћа"
2.944.459,20
Бегеч са прилазним улицама
Чишћење и санирање јавних
4.
ЈКП "Чистоћа"
495.429,60
површина насеља Садови
Чишћење и санирање јавних
5.
ЈКП "Чистоћа"
1.485.429,60
површина насеља Сајлово
Чишћење и санирање јавних
6.
ЈКП "Чистоћа"
323.829,60
површина у насељу Ченеј
Чишћење и санирање јавних
7.
ЈКП "Чистоћа"
583.143,60
површина насеља Бангладеш
Чишћење и санирање јавних
8.
површина у насељу Немановци и
ЈКП "Чистоћа"
363.429,60
Пејићеви салаши
Чишћење и санирање јавних
9.
ЈКП "Чистоћа"
1.630.600,80
површина у насељу Степановићево
Чишћење и санирање јавних
10. површина у насељу Сремска
ЈКП "Чистоћа"
1.894.600,80
Каменица- Поповица
Чишћење и санирање јавних
11.
ЈКП "Чистоћа"
3.346.600,80
површина у насељу Будисава
Чишћење и санирање јавних
12.
ЈКП "Чистоћа"
2.594.152,80
површина у насељу Алибеговац
Чишћење и санирање јавних
13.
ЈКП "Чистоћа"
2.638.737,60
површина око контејнерских места
Чишћење и санирање јавних
14. површина на потезу Радна зона
ЈКП "Чистоћа"
2.312.860,80
север IV- Ратно острво
Чишћење и санирање јавних
15.
ЈКП "Чистоћа"
1.853.709,60
површина у насељу Буковац
Чишћење и санирање јавних
16.
ЈКП "Чистоћа"
2.638.900,80
површина на потезу Каћ- Будисава
Чишћење и санирање јавних
17. површина на потезу БудисаваЈКП "Чистоћа"
3.502.819,20
Ковиљ
Чишћење и санирање јавних
18.
ЈКП "Чистоћа"
површина у насељу Ковиљ
Чишћење и санирање јавних
19.
ЈКП "Чистоћа"
површина у насељу Боцке
Чишћење и санирање јавних
20.
ЈКП "Чистоћа"
површина у насељу Каћ
УКУПНО: 152.684.147,95
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II. ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
(МОНИТОРИНГ) НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
Ред.
бр.

УСЛУГА

Износ у
динарима

ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА

1.

Праћење стања и прогноза
аерополена на територији Града
Новог Сада

Природно –
математички факултет
– Универзитет у Новом
Саду

939.840,00

2.

Утврђивање параметара еколошког
и хемијског статуса површинских
вода на територији Града Новог
Сада у 2017. години

Институт за јавно
здравље Војводине

884.158,00

3.

Праћење нивоа буке на територији
Града Новог Сада

4.

Праћење квалитета ваздуха на
територији Града Новог Сада

Институт за безбедност
и сигурност на раду
ДОО, Нови Сад
Институт за јавно
здравље Војводине
УКУПНО:

561.600,00
1.604.120,40
3.989.718,40

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

2.

3.

4

НАЗИВ
ПРОГРАМА - ПРОЈЕКТА
Рeaлизaциja дeлa aктивнoсти
прeдвиђeних Прoгрaмoм
упрaвљaњa СП"Кaмeнички пaрк" зa
2017. гoдину
Рeaлизaциja дeлa aктивнoсти
прeдвиђeних Прoгрaмoм
упрaвљaњa СП"Футoшки пaрк" зa
2017. гoдину
Рeaлизaциja дeлa aктивнoсти
прeдвиђeних Прoгрaмoм
упрaвљaњa зaштићeним стaблимa
нa тeритoриjи Нoвoг Сaдa зa 2017.
гoдину
Израда Извештаја о стању природе
на територији Града Новог Сада за
период 2013-2017.

НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

Износ у
динарима

ЈКП "Градско зеленило"

11.271.918,62

ЈКП "Градско зеленило"

1.736.257,81

ЈКП "Градско зеленило"

710.717,16

Покрајински завод за
заштиту природе

499.000,00

УКУПНО:

14.217.893,59

IV. ИСТРАЖИВАЧКИ И РАЗВОЈНИ ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ
1.

"Пилот-пројекат: Оцена еколошког
статуса површинских вода на
територији града Новог Сада

Универзитет у Новом
Саду, Природноматематички факултет

768.000,00
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

коришћењем биолошких
показатеља у циљу имплементације
Оквирне директиве о водама (WFD)
Европске Уније"
"Истраживачки мониторинг
процедних и подземних вода, као
подлога за санацију депоније у
Новом Саду"
"Процена ризика на животну
средину токсичних и емергентних
полутаната у отпадној и
површинској води Новог Сада"
"Анализа лабораторијских података
у циљу утврђивања постојећег
стања и дефинисање кључних
елемената заштите система
пречишћавања отпадних вода града
Новог Сада"
"Инвазивне биљке на подручју града
Новог Сада - тренутно стање,
предикција насељавања и ширења основе за стратегију сузбијања"
"Евалуација различитих модела
управљања биоразградивим
отпадом из комерцијалних објеката
на територији Града Новог Сада
применом МФА ("Material Flow
Analysis") методе"
"Утврђивање количине и
морфолошког састава отпада из
комерцијалних објеката у Новом
Саду у циљу дефинисања
одговарајућег система за
управљање комерцијалним током
отпада на локалном нивоу"
"Елементи за унапређење система
мониторинга квалитета ваздуха
животне средине на територији
Града Новог Сада"
"Процена изложености становника
Новог Сада нејонизујућем зрачењу
из радио-фреквенцијског опсега"
" 'NS MOSS' - Примена маховина у
детекцији тешких метала у ваздуху
на територији града Новог Сада"
"Одређивање изложености
електричним пољима високих
фреквенција у зонама повећане
осетљивости кампуса Универзитета
у Новом Саду"

Универзитет у Новом
Саду, Природноматематички факултет
Универзитет у Новом
Саду, Факултет
техничких наука

1.555.000,00

560.000,00

Универзитет у Новом
Саду, Природноматематички факултет

1.092.000,00

Универзитет у Новом
Саду, Природноматематички факултет

800.000,00

Универзитет у Новом
Саду, Факултет
техничких наука

2.580.000,00

Универзитет у Новом
Саду, Факултет
техничких наука

2.300.000,00

Институт за јавно
здравље Војводине

1.029.000,00

Универзитет у Новом
Саду, Факултет
техничких наука
Универзитет у Новом
Саду, Природноматематички факултет
Универзитет у Новом
Саду, Факултет
техничких наука

960.000,00

977.168,00

847.000,00
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12.

13.

"Могућности и економски аспекти
употребе жетвених остатака за
производњу топлотне енергије на
подручју града Новог Сада"
"Израда нумеричког модела за
анализу квалитета ваздуха као
последице емисије из стационарних
извора"

14.

"Мониторинг квалитета земљишта"

15.

"Карактеристични полутанти на
аутобуским стајалиштима на
територији Новог Сада"

16.

"Анализа правних и економских
аспеката примене принципа
'загађивач плаћа' (накнаде за
заштиту животне средине) са
упоредним приказом поликтика у
ЕУ, Србији и изабраним земљама"

17.

"Идентификација основних
аерополутаната у близини
бензинских станица у функцији
унапређења заштите животне
средине Новог Сада

18.

19.

20.

Универзитет у Новом
Саду, Пољопривредни
факултет Нови Сад

1.080.000,00

Универзитет у Новом
Саду, Пољопривредни
факултет Нови Сад

450.000,00

Институт за ратарство
и повртарство
Универзитет
Привредна академија у
Новом Саду, Факултет
за економију и
инжењерски менаџмент
у Новом Саду

Институт економских
наука, Београд

"Елементи за развој система
управљања споредним
производима животињског порекла
на територији града Новог Сада"
"Анализа и препорука врста биљака
које треба садити на јавним
површинама града Новог Сада
зависно од услова и климатских
промена"
"Анализа потенцијала коришћења
обновљивих извора енергије на
територији Града Новог Сада"

Универзитет
Привредна академија у
Новом Саду, Факултет
за економију и
инжењерски менаџмент
у Новом Саду
Универзитет
Сингидунум, Факултет
за примењену екологију
„Футура“ у Београду
Универзитет "УНИОН
НИКОЛА ТЕСЛА" у
Београду, Факултет за
менаџмент у Сремским
Карловцима
Универзитет
Сингидунум, Факултет
за примењену екологију
„Футура“ у Београду
УКУПНО:

2.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

1.600.000,00

1.500.000,00

1.900.000,00
29.998.168,00

V. ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ И ЈАЧАЊЕ СВЕСТИ О ПОТРЕБИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Ред.
НАЗИВ
Износ у
НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА
бр.
ПРОГРАМА - ПРОЈЕКТА
динарима
Инжењери заштите
1.
"WATER FEST 2017"
510.000,00
животне средине
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2.
3.

4.

Покрет горана Новог
Сада
Војвођанска зелена
иницијатива

"Јесен ботанике"
Документарни тв серијал
"ЗЕлена патрола на делу"
СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ
ПРИРОДЕ "КОВИЉСКО
ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ" ПРОМОЦИЈА И ЕДУКАЦИЈА

Еколошко удружење
грађана "Зелено
питање"

5.

XI Трибина "Негуј грану на којој
седиш" и I Конференција

6.

"Зелено светло за зелене
активисте"

7.

Промоција важности очувања
животне средине у емисији
"Екобаланс"

8.

Зелене оазе Новог Сада

9.

Еколошки магазин "ЕКОЛИСТ"

10.

"Зелени Нови Сад"

11.

Промени све(с)т

12.

"Рециклирај, не ескивирај"

13.

"Реци Не кеси од платике!"

14.

"ЕКО СВЕСТ ЗА БОЉИ СВЕТ"

15.

"Рециклажом чепова до
победе!!!"

16.

"Култура живљења 3.0"

17.

"Еко - сувенир Новог Сада"

18.

"Нови Сад кроз зелени објектив"

19.

"Пластично није фантастично"

20.

"Еко бојанка II - биодиверзитет"

Прво удружење за
екологију и заштиту од
дејства ватре "EcoFire"
Студентска асоцијација
Факултета техничких
наука
ЕКО – ГЕА
"Друштво за заштиту и
проучавање птица
Србије"
Институт за одрживи
развој и заштиту
животне средине
Зелени круг
Удружење за заштиту
права потрошача
"Просперитет"-Нови
Сад
"Центар за европске
вредности и културу"
ПОШТОВАОЦИ
ПРИРОДЕ
"Одрасти здраво"
Удружење грађана и
грађанки "Маргина"
Хуманитарно еколошка
организација "Чепом до
осмеха"
Ритам Здравља
УДРУЖЕЊЕ
САМОСТАЛНИХ
ЗАНАТЛИЈА НОВИ
САД
Центар за омладински
и друштвени развој
"RES POLIS"
БИОС ИНИЦИЈАТИВА
Еколошко удружење
"ЗЕЛЕНИ САД"

220.000,00
180.000,00

170.000,00

150.000,00

420.000,00

170.000,00

100.000,00

120.000,00

200.000,00

180.000,00
570.000,00
350.000,00
570.000,00
200.000,00
150.000,00
240.000,00

300.000,00
330.000,00
340.000,00
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26.

"Компостирање у сеоским
домаћинствима"
"Сачувај свој екосистем!"
"ЕНЕРГИЈУ УШТЕДИ И
ПОБЕДИ"
"Мој комшија - дрво (крошња
дрвета као иделани пречистач
ваздуха, заштита од буке и
ефикасно топлотни изолатор)"
"Reciklaža elektronskog otpada
(Kako? i Zašto?)"
"Рециклирај креативно"

27.

"Пробуди се!"

28.

"ЕКОЛОГИЈА ПРИЈАТЕЉ ДЕЦЕ"

29.

"Еко тренинг"

30.

"Еко активисти"

31.

"Зелени узбуњивачи"

32.

"Нови али Сад, Град без кеса"

33.

"Озелењавање"

34.

"Упознај Дунав, помози природи"

21.
22.
23.

24.

25.

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА
"ВИРИДИ НОВИ САД"
"Оаза здравља"
Зелени Еколошки
центар
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА
ПРИРОДНО
СТАНИШТЕ

40.

"Анализа и промоција
произвођача еколошких и
органских производа у Новом
саду и околини"
"Волонтеризам и видео активизам"
"Еко свест је већа уз Рибарац
без смећа!"
"Штеди воду да ти дуже траје
(Научимо децу да штеде воду,
сачувајмо воду за нашу децу)"
"Платнена торба за чистији град
(пластика, папир или можда
нешто боље)"
"ЕКО РИТАМ"

41.

"ЧИСТ ГРАД - ЛЕП ГРАД"

42.

"Еко -учионица"

35.

36.
37.
38.

39.

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА
ЗЕЛЕНА ДУГА
ЗЛАТНА ЗЕМЉА
"Друштво за промоцију
природе Србије"
Удружење жена
"Ромена"
Стаза Кедра
Центар за Еколошка
Истраживања и Развој
Заједница организација
студената екологије и
заштите животне
средине
Регионални центар за
приговор савести
Војводине - Chill out
Удружење грађана "Еко
смер"
Удружење грађана
"НОВИ САД"
"Центар за развој и
промоцију домаће
привреде -ДОМАЋЕ
ПОКРЕЋЕ"
Волонтерски центар
Војводине

445.000,00
130.000,00
430.000,00

480.000,00

520.000,00
500.000,00
320.000,00
240.000,00
330.000,00
350.000,00

200.000,00

557.000,00
120.000,00
120.000,00

120.000,00

100.000,00

"ГрееНС"

550.000,00

Удружење "НС ЕКО
ГРАНА"

400.000,00

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА
ЗЕЛЕНИ ЗИД

500.000,00

Хиперион
Удружење грађана
ИДЕАЛ
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА
ДРУШТВЕНА

420.000,00
330.000,00
300.000,00
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РЕАКЦИЈА

44.

"Паркови и зелене оазе Новог
Сада"
"Зелени талас"

45.

"Буквар рециклаже"

46.

"Енергетски свесни, савесни и
ефикасни"

47.

"ЕКОВИР"

48.

"ЗА ЧИСТИЈИ И ЛЕПШИ
КАМПУС"

49.

''Бацај паметно!''

50.

"Зелено предузетништво и
еколошко одговорно пословање"

51.

"Чувај природу - Рециклирај!"

52.

"ЕЛСА-ина конференција Међународноправна заштита
животне средине"

53.

"Еко Еко Водич"

54.

"КОМПАКТ магазин"

43.

55.
56.
57.

"Еколошка свест "договор са
природом""
"Еколошки едукатори Вршњачка
едукација пут ка решењу
проблема''
"Очистимо Бегечку јаму,
дунавски рај"
"Новосадска еко - академија"

59.
60.

"Земља"
"Рециклажа као пословна шанса"
"Уклањање анималног отпада у
складу са зоо санитарним и био
сигурносним мерама у циљу
заштите животне средине''

62.

330.000,00

УДРУЖЕЊЕ "ЕКО НС"
"Едукативни грађански
центар"
Удружење "Проактивна
омладина Ковиља"
Удружење грађана
"Салида
Студентска
организација
Универзитета у Новом
Саду
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА
НОВОСАДСКИ "PLAY
ORGANIZATION"

400.000,00

Едукативни Центар 021

310.000,00

Феријални клуб Нови
Сад
ЕЛСА Европско
удружење студената
права и младих
правника, ЛГ
Привредна академија
"Европски омладински
центар Војводине"
"Асоцијација за
управљање чврстим
отпадом"

58.

61.

"Зелена долина"

"Новосадска зелена акција"

360.000,00
330.000,00
330.000,00

330.000,00

120.000,00

380.000,00

400.000,00

340.000,00
400.000,00

"НС БЛОК"

100.000,00

"Омладина ЈАЗАС
Нови Сад"

180.000,00

Удружење грађана
"ЗЕМЉАНИН"
УДРУЖЕЊЕ ЛОКАЛНА
ЗАЈЕДНИЦА
"Корак"
"Послови за младе"

260.000,00
330.000,00
400.000,00
360.000,00

Удружење "Еко Фармер"

380.000,00

Удружење грађана
"Верујем у Нови Сад"

360.000,00
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63.
64.
65.

"ЗНАЧАЈ ЛЕКОВИТОГ БИЉА У
ОЧУВАЊУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ"
"ДУНАВСКА РЕЦИКЛАЖА &
ПЛАЖА!"
"Здраво размишљај, у складу са
природом живи"

66.

"Изабери природу"

67.

"Хоћу, иако више нисам млад!!!"
"Буди еколошки савестан и
одговоран!"

68.

"Ultrawell центар за
психофизички баланс"

370.000,00

БЕСАР

110.000,00

"ОмладинацНС"

548.000,00

Новосадски институт за
спорт и туризам
"СРЦЕМ ЗА СВЕ"
Омладински центар
Нови Сад
Удружење "Центар за
развој"

340.000,00
570.000,00
583.000,00

69.

"Навике победи и новац уштеди"

70.

"Право на здравствену животну
средину као људско право треће
генерације"

Центар за развој
слободног друштва

420.000,00

71.

"СТУДЕНТСКИ ЕКО ШТАНД"

УНИЈА МЛАДИХ
СРБИЈЕ

370.000,00

"Асоцијација зелених"

390.000,00

"Прави пут"
Удружење "Свич"

400.000,00
300.000,00

"ЕДИСАЦ
НЕОПЛАНТА"

410.000,00

72.
73.
74.
75.

"МАЛИ НАПОР, ВЕЛИКИ
ДОПРИНОС"
"Сад знам прави начин"
"Економски чистије"
''Очување, заштита и
унапређење основних природних
ресурса кроз едукацију"

Савез Студената
Универзитета у Новом
Саду
"УДРУЖЕЊЕ ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТИЊА
НОВИ САД - СПАНС"
ГРАЂАНИН
"Кластер за развој
руралног туризма
Војводине"
"Мој Свет ЛМ"

76.

"Сарађујем - не загађујем!"

77.

"Пас уз нас"

78.

"Енергија за децу"

79.

"Новосадска#чиста обала''

80.

"Чувамо природу"

81.

"Извор живота"

82.

''Чувајмо благодети природе"

83.

''Очување животне средине као
комунални проблем''

84.

"Извиђачки камп"

85.

"Зелена економија-брошура"

Удружење "ОЗОН 021"
Новосадска женска
иницијатива
Центар за развој
комунало стамбеног
система
Одред извиђача "Иво
Лола Рибар"
Удружење грађана
"ФАБРИКА ЗНАЊА И
ОЧУВАЊА"

190.000,00

310.000,00

100.000,00
290.000,00
220.000,00
320.000,00
377.000,00
340.000,00
380.000,00
340.000,00
220.000,00

Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
животне средине за 2017. годину

16

Град Нови Сад - Градска управа за заштиту животне средине

86.

"Каменички парк - Оаза Новог
Сада"

87.

"Волим своју околину"

88.

"Искључи то, човече!"

89.

''Рециклажом се хуманошћу
научи"

90.

"Новосадска еко патрола"

91.

"Здрава природа - здраво
становништво"

Институт за
омладинске политике
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА
"ПРОЛЕЋЕ" удружење
самохраних мајки и
очева Новог Сада и
Јужно бачког округа
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА
"Youth Fest"

93.

400.000,00

350.000,00

БЕЗ ОТПАДА

"Од предшколског знамо да се
енергетски ефикасно понашамо"
"Играм се и учим"

92.

300.000,00

390.000,00

"ЕДУКАТИВНО ИСТРАЖИВАЧКИ
ИНСТИТУТ"
Иницијатива за
промоцију и
унапређење здравља
Удружење новинара
"ЕКО ВЕСТ"
"ЈА,ТИ,ОНИ..."
УКУПНО:

400.000,00

360.000,00
170.000,00
400.000,00
30.000.000,00

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

УСЛУГА

1.

Штампање едукативног материјала

Износ у
динарима

ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА
ПЕРИНС
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
Нови Сад
УКУПНО:

2.604.000,00
2.604.000,00

VII. ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
Ред.
бр.

НАЗИВ

НОСИЛАЦ

1.

Огласи у "Дневнику" за конкурсе

2.

Закуп изложбеног простора на
Међународним сајмовима "ЛОРИСТ" - 25.
Међународном сајму "ЕКО СВЕТ"

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

Износ у
динарима
36.504,00

1.194.960,00
1.231.464,00
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РЕАЛИЗАЦИЈA ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2017. 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. и 34. Пејзажно уређење парка северно од ранжирне станице и улице Радомира
Раше Радујкова у Нoвoм Сaду - I и II фаза
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
У насељу Бистрица, у непосредној близини Булеваре Европе, северно од
Ранжирне станице и улице Радомира Раше Радујкова налази се слободан простор
намењен изградњи парка. Јавно предузеће "Урбанизам" Нови Сад је израдило
урбанистички пројекат под називом "Урбанистички пројекат парка северно од Ранжирне
станице и улице Радомира Раше Радујкова у Новом Саду" (бр. 1.6.2/15, јул 2015. године)
који представља плански основ за реализацију новог парка на предметном простору.
Планирани парк је облика издуженог правоугаоника укупне површин 34951 m2. Површина
намењена зеленилу је 27831 m2.
Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад је израдило Пројекат
пејзажног уређења парка северно од Ранжирне станице и улице Радомира Раше
Радујкова у Нoвoм Сaду чија је израда финансирана из средстава Буџетског фонда, а у
оквиру реализације Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2016. годину.
У 2017. години реализоване су - I и II фаза Пројекта пејзажног уређења овог парка.
У оквиру реализације I фазе уклоњено је 227 комада стабала, извађено 229
пањева, искрчено шибље и подраст на површини од 8628 m2, транспортована је неплодна
земља и шут у количини од 940 m3, грубо нивелисана – премештена постојећа земљана
маса у количини од 3500 m3 и хумузирано, односно утоварено, одвезено са позајмишта
7370 m3 плодне земље и разастрто. Током земљаних радова, вршено је геодетско
снимање терена.
Ова фаза је реализована 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.
Предмет реализације II фазе су радови предвиђени фазом 2 Пројекта пејзажног
уређења, али и радови у које је увид био могућ тек приликом реализације I фазе
(уклањање 43 стабала, вађење 43 пања, орезивање 116 стабала лишћара, хумузирање у
слоју од 25-40 cm у количини од 1 326 m3, садња 216 комада лишћарског и четинарског
дрвећа и малчирање површине од 279 m2 у слоју од 10 cm након садње).
Уговорени рок за реализацију ове фазе је 25. март 2018. године.
2. "Очување и унапређење зеленила на Темеринском путу у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Темерински пут налази се у североисточном делу Града Новог Сада. Представља
наставак Темеринске улице, односно продужетак северног улазног правца у град (М-22.1).
Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
животне средине за 2017. годину

18

Град Нови Сад - Градска управа за заштиту животне средине

Улога тампон зоне зеленила, у саобраћајној инфраструктури, посебно је важана јер оно
врши апсорпцију издувних гасова, честица прашине и чађи и смањује буку чији је извор
директно саобраћај.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
уклоњено је једно стабло са пањем, извршена је пресадња (попуњавање и груписање)
украсног шибља дуж разделне траке, засађено је 211 стабала: 25 комада липе (Tilia
americana), 7 комада дивљег кестена (Aesculus hippocastanum), 47 комада пирамидалног
јасена (Fraxinus excelsior 'Pyramidalis'), 27 комада пирамидалног храста (Quercus robur
'Fastigiata'), 40 комада врбе (Salix matsudana) и 65 комада украсне јабуке (Malus purpurea).
Такође, засађено је 2610 комада шибља врста: Hibiscus syriacus (810 комад) и Tamarix
tetranda (1800 комада) и подигнуто 257 m живе ограде садњом 585 садница тамарикса
(Tamarix tetranda). Активности у оквиру категорије дрвећа, шибља и живе ограде
обухватале су копање одговарајућих 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.
3. "Oчување и унапређење зеленила дела простора између улица Клисански пут и
Сентандрејски пут у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Зелена површина између Клисанског и Сентандрејског пута налази се у северном
делу Града Новог Сада, у насељу Клиса. У насељу Клиса заступљено је претежно
индивидуално становање.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је, у оквиру припремних радова, уклањање једног сувог и оштећеног стабла са
пањем и чишћење терена од корова и грађевинског отпада у количини од 88 m3. У оквиру
радова на садњи, извршена је садња 39 комада стабала из категорије високог дрвећа:
платан 6 комада (Platanus x acerifolia), липа 17 комада (Tilia sp.), јавор 10 комада (Acer
platanoides), таксодијум 4 комада (Taxodium disticum), атлански кедар 2 комада (Cedrus
atlantica). Из категорије ниског дрвећа извршена је садња 34 комада дрвећа: 15 комада
украсне шљиве (Prunus Pissardii) и 19 комада јоргована (Syringa vulgaris). 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.
4. "Очување и унапређење зеленила стамбеног блока између Булевара цара
Лазара, улица Шекспирове и Народног фронта до објекта вртића "Маслачак" у
Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Стамбени блок између улица Булевар цара Лазара, Шекспирове и улице Народног
фронта припада насељу Лиман 3 у Новом Саду у коме преовладава колективно
становање.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
уклањањено је 12 комада стабала са пањевима, орезано 37 стабла лишћара. У оквиру
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радова на садњи, засађене су 103 саднице лишћара (84+19) врста: јавор (Acer platanoides)
30 комада, кестен (Aesculus hippocastanum) 3 комада, копривић (Celtis australis) 6 комада,
жалосни дуд (Morus alba 'Pendula') 8 комада, пирамидални храст (Quercus robur
'Pyramidalis') 3 комада, платан (Platanus acerifolia) 1 комад, пирамидални багрем (Robinia
pseudoacacia 'Pyramidalis') 15 комада, сорбус (Sorbus scandica) 11 комада, липа (Tilia sp.)
15 комада, украсна јабука (Malus purpurea) 3 комада, украсна шљива (Prunus pissardii) 5
комада, округласти јасен (Fraxinus excelsior 'Globosa') 3 комада. Активности у оквиру
категорије дрвећа поред садње обухватале су и копање одговарајућих садних јама,
анкерисање са два дрвена анкера, чанковање и обилно заливање. У оквиру категорије
шибља, извршене су активности копање одговарајућих садних јама, садњa 6 комада
јоргована (Syringa vulgaris) и обилно заливањe.
Извршена је реконструкција травњака ручном сетвом на укупној површини од 1580
m2 и то: са изменом земље у слоју од 10 cm на површини од 980 m2 и без измене земље
на површини од 600 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.
5. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у улици Живојина Ћулума у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Улица Живојина Ћулума налази се у северном делу Новог Сада у Видовданском
насељу.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је уклањање 8 сувих и оштећених стабала са пањевима, орезивање 5 комада
дрвећа лишћара и уклањање 230 m2 прераслог шибља на равним површинама.
У оквиру, радова на садњи, у категорији високог дрвећа извршена је садња 45
стабала врста: округласти јавор 20 комада, украсна трешња округласте форме 20 комада
и 5 комада липе. Активности у оквиру категорије дрвећа обухватале су, поред радова на
садњи, копање одговарајућих садних јама, анкерисање са два дрвена анкера, чанковање и
обилно заливање. Након садње дрвећа, извршено је малчирање 45 m2 површине око
дрвећа, малчом од лишћара у слоју од 10 cm.
Поред наведеног извршена је и реконструкција уништеног травњака ручном сетвом
са изменом земље у слоју од 10 cm на површини од 27 m2 као и израда и поставка 6
дрвених корпи за отпатке са лименим улошком и 3 парковске клупе типа Рустик.
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. "Очување и унапређење зеленила у улици Антона Чехова у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Улица Антона Чехова припада градској четврти Новог Сада – Грбавица. Грбавица
се у административном смислу, налази у саставу месних заједница "Вера Павловић" и "7.
јули". То је један од старијих делова Новог Сада.
Од важнијих објеката у улици Антона Чехова се налази здање Еђшег саграђено
наменски 1890. године, својеврсни центар културних дешавања у Новом Саду, установа
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од јавног значаја, познато као Стара стрељана Еђшег. За стогодишњицу Грађанског
стрељачког друштва, а пре седам година проглашен је спомеником културе.
Улица Антона Чехова je 2015. године подвргнута реконструкцији саобраћајних и
пешачких површина па су формирана места за нове јавне зелене површине.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине, а у
оквиру реализације пројекта уклоњена су три стабла са пањевима, орезано је 16 стабала
лишћара, засађено је 34 саднице лишћарских врста, засађено је 39 комада топијарних
форми четинара и 990 комада украсног шибља. 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. Поред наведеног извршена је и
реконструкција травњака на укупној површини од 2190 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.
7. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у улици Уроша Предића у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Улица Уроша Предића припада градском кварту Сајмиште. Како je локација
претежно стамбене намене, треба да обезбеди могућ мирaн и сигурaн одмор и боравк
корисника.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине, у
оквиру припремних радова, уклоњено је укупно 7 стабала лишћара употребом дизалице,
извршено је уклањање укупно 8 пањева машинским откопавањем и пресецањем жила,
орезано је 15 крошњи стабала употребом дизалице. У оквиру радова на садњи извршена
је садња 16 садница округластог јасена (Fraxinus excelsior "Globosa"). Активности у оквиру
категорије дрвећа обухватале су копање одговарајућих садних јама, радове на садњи,
анкерисање са два дрвена анкера, чанковање и обилно заливање. Поред наведеног
реконструисано је 469 m2 површине травњака ручном сетвом са изменом земље у слоју од
15 cm.
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. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у Таковској улици и улици Бем Лилике у Новом
Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Предметне улице се налазе у југоисточном делу Сајмишта, једној од градских
четврти Града Новог Сада. За улицу Бем Лилике као и за Таковску улицу је
карактеристично претежно индивидуално становање.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине, а с
обзиром да је постојећа вегетација у предметним улицама оскудна и деградирана,
спроведене су мера неге које ће постојеће зеленило сачувати и унапредити и створити
адекватне услове за безбедан и сигуран боравак њихових станара као и других корисника.
У оквиру припремних радова уклањена су два стабла, извађена су 3 пања, орезано је 25
крошњи дрвећа са сувим и оштећеним гранама. У оквиру радова на садњи, извршена је и
садња украсног шибља: хибискус (Hibiscus syriacus) 38 комада и рани јасмин (Jasminum
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nudiflorum) 18 комада и подигнуто 114 m живе ограде садњом 570 комада хибискуса
(Hibiscus syriacus). Поред радова на садњи активности у оквиру категорија шибља и
категорије живе ограде обухватале су копање одговарајућих садних јама и канала за
садњу и обилно заливање. Реализована је активност реконструкције травњака ручном
сетвом са изменом земље у слоју од 10 cm, на површини од 400 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.
9. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у улицама Земљане ћуприје, Ђорђа Рајковића,
Марка Миљанова и Милана Ракића у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Предметне улице се налазе у градској четврти Подбара која спада у један од
најстаријих делова Града Новог Сада, настала још током XVIII века. Урбаном
реконструкцијом Подбаре вишеспратне стамбене зграде су подизане на месту старих и
трошних кућа.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је: орезивање 10 стабала лишћара; засађено је 36 комада лишћара; отворене су
рупе са постављеним ивичњаком за садњу дрвећа у растеру паркинга на пет (5) места на
непарној страни улице Милана Ракића; постављена је метална заштита дрвећа на укупно
десет места: 5 комада на месту отварања рупа у паркингу, 3 комада на парној страни
улице Милана Ракића и 2 комада у улици Земљане Ћуприје; уграђене су цеви за
заливање; засађено је декоративно шибље врста: берберис (Berberis thunbergii
"Atropurpurea") 175 комада и котонастер (Cotoneaster dammeri) 170. комада; подигнуто је
40 m живе ограде, садњом 195 комада садница хибискуса (Hibiscus syriacus). Активности у
оквиру категорије дрвећа, шибља и живе ограде обухватале су копање одговарајућих
садних јама и канала, радове на садњи, анкерисање са два дрвена анкера, чанковање и
обилно заливање. Засађено је 375 комада перена (Vinca minor) и реконструисан травњак
ручном сетвом са изменом земље у слоју од 20 cm (390 m2 ) и у слоју од 15 cm (403 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.
10. "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
Предметни простор између улица Милоша Црњанског, 1300 каплара, Балзакове и
Народнаг Фронта налази се у средишњем делу градског насеља Лиман 4 у Новом Саду.
Због близине реке Дунав, као и због планске изградње, насеље Лиман 4 има велик број
површина за одмор и рекреацију. Постојеће зеленило предметног дела, у највећем
проценту, је досегло физиолошку зрелост.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је, у оквиру припремних радова, уклањање 19 стабала и 20 пањева, орезано је
укупно 173 стабла лишћара и један четинар. У оквиру радова на садњи, извршена је
садња 21 комад лишћара: мечија леска (Corylus colurna) 5 комада, платан (Platanus
acerifolia) 1 комад, дивљи кестен (Aesculus hippocastanum) 1 комад, украсна трешња
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(Prunus serrulata "Kanzan") 7 комада, сорбус (Sorbus scandica) 6 комада и коерлеутерија
(Koelreuteria paniculata) 1 комад. Извршена је садња украсног шибља: црвенолисна леска
(Corylus maxima "Purpurea") 14 комада, хибискус (Hibiscus syriacus) 100 комада и корнус
(Cornus alba 'Sibirica') 30 комада. Извршена је садња живе ограде (Ligustrum ovalifolium,
2952 комада) у дужини од 328 m и извршена је реконструкција уништеног травњака на
повшини од 210 m2. Активности у оквиру категорије дрвећа, шибља и живе ограде
обухватале су копање одговарајућих 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.
11. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у Футогу"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Футог је приградско насеље удаљено 10-так километара од Новог Сада. Простире
се са западне стране у односу на Нови Сад, а налази се на самој обали Дунава. Због свог
положаја и близине граду атрактивно је приградско насеље за становање. Има преко
18000 становника. Пројектом је обухваћена Улица цара Лазара, од Партизанске до
Фрушкогорске улице чије су саобраћајне површине реконструисане и где је изграђен
паркинг простор.
Зеленило приградских насеља саставни је део система зеленила Града Новог
Сада.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је уклањање 5 стабла и 1 пања. У оквиру радова на садњи, засађено је 120
комада украсне трешње форме са округластом крошњом (Prunus fruticosa 'Globosa').
Активности у оквиру категорије дрвећа, осим радова на садњи, обухватале су копање
одговарајућих садних јама, анкерисање са два дрвена анкера, чанковање и обилно
заливање. Извршена је и реконструкција травњака ручном сетвом са изменом земље у
слоју од 10 cm на површини од 400 m2 и реконструкција травњака без измене земље на
површини од 2064 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.
12. "Очување и унапређење зеленила парка у Кисачу"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Квалитет животне средине како у градској, тако и у приградској зони зависи од
количине, рапореда и квалитета зеленила. Кисач је приградско насеље удаљено 17
километара од Новог Сада, простире се северозападно у односу на Нови Сад и има преко
5000 становника. Насеље Кисач карактерише породично становање, широке и простране
улице. Предметна парковска површина се налази у западном делу Кисача, у Словачкој
улици.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је уклањање 19 сувих и оштећених стабала и 27 пањева; орезивање 71 стабла
лишћара; уклањање 404 m2 прераслог шибља; чишћење земљишта од корова, старог
шибља и грађевинског отпада у укупном износу од 404 m3; хумузирање плодном земљом у
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слоју до 15 cm у укупној количини од 38 m3 у оквиру земљаних радова. У оквиру радова на
садњи, у оквиру категорије високог дрвећа, засађено је укупно 50 комада стабала (12
комада у оквиру високе категорије и 38 комада у оквиру средње високе категорије).
Активности у оквиру категорије дрвећа обухватале су копање одговарајућих садних
јама, радове на садњи, анкерисање са два дрвена анкера, чанковање и обилно заливање.
У оквиру радова на изради и поставци мобилијара израђено је и постављено 12 дрвених
корпи за отпатке са лименим улошком и 14 парковских клупа типа Рустик.
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. "Очување и унапређење зеленила стамбеног блока између Јиричекове улице и
улица Вељка Петровића и Милке Гргурове у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Стамбени блок између улица Јиричекове, Вељка Петровића и Милке Гргурове
налази се у насељу Лиман 1. У блоку доминирају вишеспратни стамбени објекти
изграђени у другој половини ХХ века. Од јавних објеката, налази се објекат Предшколске
установе "Радосно детињство" (вртић "Мрвица").
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је уклањање 26 стабала, вађење пањева, орезивање 40 стабала лишћара,
орезивање 11 јаблана прикраћивањем крошње на 1/2-1/3 висине и уклањање 78 m2
прераслог шибља. У оквиру земљаних радова транспортовано је 1,4 m3 неплодне земље и
шута и хумузирано у истој количини. У оквиру радова на садњи зеленила засађено је 43
комада дрвећа врста: Ginkgo biloba, Tilia americana, Robinia pseudoacacia 'Pyramidalis',
Robinia pseudoacacia 'Rose cascade', Prunus serrulata 'Royal Burgundy', Crataegus laevigata
'Paul´s Scarlet', Cedrus atlantica и Picea pungens 'Glauca'. Из групе високог шибља засађено
је 4 комада јоргована (Syringa vulgaris). 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. Извршена је садња 150 комада садница
Ligustrum ovalifolium за потребе реконструкције живе ограде. Активности у оквиру
категорије живе ограде обухватале су копање канала за садњу (у дужини од 15 m), радове
на садњи и обилно заливање. Извршена је и реконструкција травњака на површини од
313,1 m2 и поставка мобилијара (5 комада парковских клупа и 2 комада дрвених корпи за
отпатке).
Планиране активности на очувању и унапређењу зеленила у предметном
стамбеном блоку, пратиле су његово предходно уређење уз задржавање постојећег
зеленила у максималном обиму.
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.
14. "Очување и унапређење зеленила простора између Сутјеске улице, Булевара
цара Лазара, Стражиловске и Ловћенске улице у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Простор дефинисан Сутјеском улицом, Булеваром цара Лазара, Сртажиловском и
Ловћенском улицом налази се у насељу Лиман 2 у Новом Саду, у непосредној близини
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Спортског и пословног центара Војводина (СПЕНС-а) и Факултета спорта и физичког
васпитања Универзитета у Новом Саду.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је уклањање 20 стабала, вађење пањева, орезивање 12 стабала лишћара,
орезивање 7 стабала лишћара прикраћивањем на чепове (ради подмлађивања). У оквиру
радова на садњи засађено је 50 комада различитих врста дрвећа: липа 7 комада, дивљи
кестен 1 комад, јавор 2 комада, ликвидамбар 2 комада, млеч 4 комада, багрем са
округластом формом крошње 8 комада, пирамидални храст 12 комада, атлански кедар 4
комада, сребрна смрча 2 комада, жалосна софора 2 комада, жалосни брест 1 комад и
украсна јабука 5 комада. Из групе високог шибља засађено је 7 комада црвенолисне
леске. У оквиру категорије живе ограде, подигнуто је 52 m живе ограде садњом 364
садница Berberis thunbergii 'Atropurpurea'. Активности у оквиру категорије дрвећа, шибља и
живе ограде обухватале су: копање одговарајућих садних јама и канала за садњу, радове
на садњи, анкерисање са два дрвена анкера, чанковање и обилно заливање. Извршена је
и планирана реконструкција травњака ручном сетвом са изменом земље у слоју од 10 cm
на површини од 54 m2 и реконструкција травњака ручном сетвом без измене земље на
површини од 120 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.
15. "Очување и унапређење зеленила Трга Коменског у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Трг Коменског налази се у насељу Грбавица у Новом Саду. Урбану матрицу Трга
Коменског са северне стране чине стамбено-пословни објекти који се наслањају на
Булевар ослобођења, са западне стране јавни објекти Високе техничке школе и Основне
школе "Бранко Радичевић", са јужне стране индивидуални стамбени објекти Школске
улице, док са источне стране урбану матрицу граде вишепородични објекти изграђени
током последњих неколико деценија.
Трг Коменског је квадратног облика и чини га зеленило, са дечијим игралиштем као
централним делом.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је уклањање дрвећа (3 комада), вађење пањева (6 комада), уклањање шибља
на површини од 48.5 m2, орезивање крошњи дрвећа (5 комада), транспортовано је 1.5 m3,
неплодна земља и шут у износу од 1.5 m3, хумузирано је плодном земљом у количини 1.5
m3 у слоју од 25-40 cm. У оквиру радова на садњи засађено је 9 комада стабала: копривић
(Celtis australis) 1 комад, црвенолисна шљива (Prunus pissardii) 4 комада и липа (Tilia sp.) 4
комада. Активности у оквиру категорије дрвећа обухватиле су: копање садних јама, радове
на садњи, анкерисање са два дрвена анкера, чанковање и обилно заливање. Након
садње, извршено је малчирање 9 m2 површине у слоју од 10 cm. У оквиру категорије
шибља, засађено је у садне јаме димензија 0,4х0,4х0,4 cm са изменом земље у садним
јамама (215 комада) и без измене земље (126 комада), врста: хибискус (Hibiscus syriacus)
169 комада, махонија (Mahonia aquifolium) 46 комада и лаванда (Lavandula angustifolia) 126
комада. Активности у оквиру категорија шибља обухватиле су: копање одговарајућих
садних јама, радове на садњи шибља и обилно заливање. Након садње шибља извршено
је малчирање шибља малчом од лишћара у слоју од 10 cm на површини од 42,7 m2.
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У оквиру радова на уређењу мобилијара, реализоване су активности израде и
поставке 2 дрвене корпе за отпатке са металним улошком и израде и поставке 2 парковске
клупе типа Рустик.
16.
"Очување и унапређење зеленила стамбеног блока између улица Саве
Ковачевића, Булевара краља Петра I, Краљевића Марка и Булевара Јаше Томића у
Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Стамбени блок између улица Саве Ковачевића, Булевара краља Петра I,
Краљевића Марка и Булевара Јаше Томића налази се у насељу Роткварија у Новом Саду.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је, у оквиру припремних радова, уклањање 28 сувих и оштећених стабала;
вађење 41 пања; орезивање: 144 комада лишћара, 20 јабланова прекраћивањем крошње
на 1/3 висине и 27 комада четинара. У оквиру земљаних радова, пројектом је предвиђен
транспорт неплодне земље и шута у количини од 20 m3. У оквиру радова на садњи
засађено је 97 комада лишћара, 51 комад четинара, 20 комада шибља, 943 комада
Ligustrum ovalifolium и 400 комада Tamarix tetranda (жива ограда 182 m). Активности у
оквиру категорије дрвећа, шибља и живе ограде обухватале су копање одговарајућих
садних јама и канала за садњу, радове на садњи, анкерисање са два дрвена анкера,
чанковање и обилно заливање. Поред наведених активности, извршена је и
реконструкција уништеног травњака ручном сетвом са изменом земље у слоју од 20 cm на
површини од 338 m2 и са изменом земље у слоју од 15 cm на површини од 955 m2 као и
поставка једне парковске клупе.
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. "Очување и унапређење зеленила стамбеног блока између Булевара краља
Петра I, Булевара Јаше Томића и улица Кисачке и Краљевића Марка у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Стамбени блок између Булевара краља Петра I, Булевара Јаше Томића и улица
Кисачке и Краљевића Марка налази се у насељу Роткварија у Новом Саду. Становање у
предметном блоку заступљено је у виду објеката колективног становања и објеката
индивидуалног становања. Различите типове становања прате и различити облици јавних
зелених површина. Савремену урбану трансформацију предметног дела, није пратила и
трансформација јавних зелених простора.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је, у оквиру припремних радова, уклањање 11 сувих и оштећених стабала,
вађење 11 пањева и орезивање 13 стабала лишћара. У оквиру земљаних радова,
транспортовано је 20 m3 неплодне земље и шута (комбинација 40% ручни радови и 60%
машински радови). У оквиру категорије садње високог дрвећа засађено је 58 стабала
лишћарског дрвећа док је у оквиру категорије средње високог дрвећа, засађено 26
стабала. За дрвеће које се налази у непосредној близини подземних инсталација уграђено
је 39 полипропиленских цеви. У оквиру категорије шибља засађено је: форзиција 20
комада, хибискус 75 комада, пироканта 90 комада и спиреа 80 комада. Активности у
оквиру категорије дрвећа и шибља обухватиле су: копање одговарајућих садних јама,
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радове на садњи, анкерисање са два дрвена анкера, чанковање и обилно заливање.
Након садње шибља, извршено је малчирање 60 m2. Реконструкција уништеног травњака
ручном сетвом са изменом земље у слоју од 15 cm, извршена је на површини од 676 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.
18. "Очување и унапређење зеленила улице Теодора Мандића у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Улица Теодора Мандића налази се у северном делу Новог Сада, у близини канала
Дунав-Тиса-Дунав. Пружа се у правцу исток-запад и повезује улицу Сентандрејски пут са
Темеринском улицом.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је, у оквиру припремних радова, уклањање 20 сувих и оштећених стабала,
вађење 21 пања, орезивање 3 стабла лишћара и уклањање 700 m2 прераслог шибља. У
оквиру радова на садњи, у категорији високог дрвећа, засађено је 69 стабала док је у
категорији средње високог дрвећа засађено 4 стабала. Приликом садње дрвећа које се
налази у непосредној близини подземних инсталација, извршена је уградња 53 комада
полипропиленских цеви. Активности у оквиру категорије дрвећа, осим радова на садњи,
обухватале су и копање одговарајућих садних јама, анкерисање са два дрвена анкера,
чанковање и обилно заливање. Поред наведених активности, извршена је и
реконструкција уништеног травњака на површини од 335 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.
19. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa Хиландарске улице у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Предметна улица се налази у централном делу градске четврти Роткварија, која
представља један од најстаријих делова Новог Сада. Хиландарска улица се налази
између Словачке улице и Житног трга.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је уклањање једног стабла; вађење 2 пања; орезивање 7 стабала лишћара;
уклањање-крчење шибља пречника грана до 5 cm на површини од 32,6 m2; засађено је 14
комада лишћара и шибља: 632 комада лоницере, 130 комада бербериса и 65 комада
хибискуса. Активности у оквиру категорије дрвећа и шибља обухватале су копање
одговарајућих садних јама, радове на садњи, анкерисање са два дрвена анкера,
чанковање, малчирање и обилно заливање. Малчирање малчом од лишћара у слоју од 10
cm девастираних зелених површина извршено је на површини од 29,4 m2. Извршено је и
постављање металне заштите око једног стабла у паркингу, као и постаљање металних
стубића (30 комада), који имају улогу заштите зелених површина. Поред наведеног
извршена је реконструкција уништеног травњака ручном сетвом са изменом земље у слоју
од 15 cm, на укупној површини од 251,3 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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20. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa Руменачке улице у Нoвoм Сaду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Руменачка улица представља наставак северозападног улазног правца (пут R –
102) у Нови Сад. Руменачка улица чини границу два новосадска насеља: насеља
Детелинара, са западне стране и насеља Банатић са источне стране.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршена је ревитализација дрвореда, садња лишћарског и четинарског дрвећа као и
садња лишћарског, зимзеленог и четинарског шибља чиме се апсорбују издувни гасови и
прашина, смањује бука, повећава влажност ваздуха и смањује инсолација. Тако је
уклањањено 14 стабла, извађено 17 пањева, орезано 47 стабла лишћара, орезано 4
јаблана прекраћивањем крошње на 1/3 – 1/2 висине, засађено је 103 стабла лишћара и 48
четинара. Садња дрвећа је вршена у две величине садних јама (101 комад у садне јаме
величине 1х1х1 m и 50 комада у садне јаме величине 0,8х0,8х0,8 m). За 85 стабла чији би
корени систем могао да угрози подземну инфраструктуру извршена је уградња
полипропиленских цеви, а за 22 стабла у паркингу постављена је метална заштита. У
оквиру категорије украсног шибља, засађено је 2655 комада шибља. Након садње
извршено је малчирање шибља у две боје: 345 m2 малчом натур боје и 119 m2 малчом
црвене боје. Такође је извршена попуна живе ограде у укупној дужини од 5 m садњом 45
комада садница Ligustrum ovalifolium. Активности у оквиру категорије дрвећа, шибља и
живе ограде обухватале су: копање одговарајућих садних јама и садних канала, радове на
садњи, анкерисање са два дрвена анкера, чанковање и обилно заливање. За заштиту
зелених површина израђено је и постављено 113 металних стубића, а извршена је и
реконструкција уништеног травњака на површини од 1409 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.
21.
"Очување и унапређење зеленила Улице краља Петра I од Булевара
ослобођења до Руменачке улице у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Булевар краља Петра I налази се у зони ширег центра Новог Сада, повезује
насеља: Сајмиште, Банатић и Роткварија. У 2016. години реализован је пројекат очувања
и унапређења зеленила на делу Булевара краља Петра I од Булевара ослобођења до
Кисачке улице, а овaj пројекaт представља наставак радова на унапређењу зеленила ове
саобраћајнице.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је уклањање 12 стабала, вађење пањева, орезивање 53 стабала, прекраћивање
крошње два јаблана. Извршени су и припремни радови за садњу шибља на површини од
250 m2, засађена су 84 стабла, засађено је1630 комада украсног шибља и засађена је
жива ограда у укупној дужини од 13 m. Активности у оквиру категорије дрвећа, шибља и
живе ограде су обухватале копање одговарајућих садних јама и канала, радове на садњи,
анкерисање са два или три дрвена анкера (у зависности од величине саднице), чанковање
и обилно заливање. Поред наведеног извршена је реконструкција уништеног травњака на
површини од 1998 m2, транспортовано је 57 m3 неплодне земље и шута и извршено
постављање ивичњака на дужини од 28 m.
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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.
22. "Очување и унапређење зеленила простора око Месне заједнице у улици
Бранимира Ћосића у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
У насељу Банатић у западном делу Новог Сада налази се Месна заједница
"Народни хероји" лоцирана на углу улице Бранимира Ћосића и Мајевичке улице. У
непосредној близини Месне заједнице налази се Клиника за гинекологију и акушерство
(новосадско породилиште) и Поликлиника за плућне болести. Корисници јавних зелених
површина предметног простора су, у великом броју, из оближњих здравствених установа.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је: уклањање дрвећа (6 комада), уклањање пањева (8 комада), орезивање
једног стабла, уклањање шибља на површини од 28 m2, чишћење терена у укупном износу
од 28 m3. У оквиру радова на садњи, засађено је 17 стабала дрвећа, две врсте шибља
(укупно 432 комада) и једне врсте перена 240 комада. 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. У оквиру радова на
подизању травњака, реконструисан је травњака на површини од 249 m2. У оквиру радова
на уређењу пешачких стаза и постављања мобилијара, извршене су активности на
уређењу пешачких стаза без поставке бехатон плоча на површини од 100 m2 са поставком
ивичњака у укупној дужини од 160 m, као и активности израде и поставке 5 дрвених корпи
за отпатке са металним улошком и израда и поставка 5 парковских клупа типа Рустик.
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. "Очување и унапређење зеленила простора око Месне заједнице у улици
Омладинског покрета у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Месна заједница "Омладински покрет" је лоцирана на западном крају улице
Омладинског покрета у западном делу Новог Сада.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
уклањањена су 3 стабла са пањевима, орезане су крошње 13 стабала лишћара и
уклоњено шибље на површини од 78 m2, засађено је дрвећа у садне јаме димензија: 1х1х1
m (8 стабала) и у садне јаме димензија 0,8х0,8х0,8 m (10 стабала, топијари (1 кугла) 12
комада и Thuja occidentalis (3 кугле) 3 комада и засађено је 60 комада шибља пироканте
(Pyracantha coccinea)). Уграђене су полипропинеске цеви за стабла чији коренов систем
прети да угрози подземну инфраструктуру. Активности у оквиру категорија дрвећа и
шибља обухватале су копање одговарајућих садних јама, радове на садњи, анкерисање
са два дрвена анкера, чанковање и обилно заливање. Поред наведеног, засађен је 61
комад перена на површини од 8 m2, реконструисан травњак на површини од 78 m2 и
израђене и постављене 4 дрвене корпе за отпатке са металним улошком и 6 парковских
клупа типа Рустик.
Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
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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.
24. "Очување и унапређење зеленила мале урбане целине у улици Миленка Грчића
у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Мала урбана целина у улици Миленка Грчића се налази у северном делу насеља
Детелинара у Новом Саду. Мала урбана целина се налази између улица Милана Глумца
на југу и Банатске улице на северу, обухватајући тако простор дечијег игралишта.
Предметну улицу карактерише комбиновано индивидуално и вишепородично становање.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је уклањање два стабла са пањевима, орезивање крошње једног стабла као и
орезивање 560 комада лишћарског шибља (прво орезивање старог шибља). Засађена је
21 садница лишћара. Активности у оквиру категорије дрвећа обухватале су копање
одговарајућих садних јама, радове на садњи, анкерисање са два дрвена анкера,
чанковање, малчирање и обилно заливање. У оквиру категорије украсног шибља засађено
је 67 комада шибља, а и пресађено 56 комада постојећих ружа. Активности у оквиру
категорија шибља обухватале су копање одговарајућих садних јама, радове на садњи
шибља, малчирање и обилно заливање док су активности на пресадњи ружа обухватале
њихову садњу на припремљеним површинама и малчирање. Извршена је и реконструкција
уништених делова травњака на површини од 294 m2 као и израда и поставка 6 дрвених
корпи за отпатке са лименим улошком и 6 парковских клупа типа Рустик.
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.
25. "Очување и унапређење зеленила Ложионичке улице у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Улица Ложионичка налази се у градском кварту Бистрица (Ново насеље), простире
се у правцу југоисток-северозапад и спаја улицу Партизанских база са Булеваром
Слободана Јовановића.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је уклањање 20 сувих и оштећених стабала, вађење 25 пањева, орезивање 27
комада лишћара, орезивање 11 јабланова прекраћивањем крошње на 1/3 висине,
орезивање врло високог шибља, уклањање прераслог шибља на 88,5 m2 равне површине
и чишћење земљишта од корова, старог шибља и грађевинског отпада на површини од
88,5 m3. У оквиру радова на садњи, у оквиру категорије високог дрвећа, засађено је 61
стабло, а у оквиру категорије средње високог дрвећа 13 комада стабала. Приликом садње
дрвећа у непосредној близини подземних инсталација, уграђено је 17 комада
полипропиленских цеви. За вађење и пресадњу младих садница ангажован је утоваривач
ИЦБ-а, 8 сати. У оквиру категорије живе ограде, подигнуто је 22 m живе ограде садњом
434 саднице лигуструма. Активности у оквиру категорије дрвећа и категорије живе ограде
обухватале су копање одговарајућих садних јама и канала за садњу, радове на садњи,
анкерисање са два дрвена анкера, чанковање и обилно заливање. Након садње дрвећа и
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живе ограде, извршено је малчирање 93 m2 површине (75 m2 око дрвећа и 18 m2 око
шибља). Поред наведеног, реконструисано је 300 m2 уништеног травњака.
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 Улице Душана Даниловића у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Улица Душана Даниловића налази се у насељу Бистрица у западном делу Новог
Сада, између Булевара кнеза Милоша и улице Бате Бркића. Зеленило у улици Душана
Даниловића које чини дрворед и зеленило које окружује саме објекте је старо више
деценија и девастирано je.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине у
улици Душана Даниловића извршено је уклањање 33 сува и оштећена стабала, вађење 51
пања, орезивање 193 стабла лишћара, орезивање 11 четинара, уклањање прераслог
шибља на 72 m2 равне површине, хумузирање плодном земљом, у количини од 10 m3. У
оквиру радова на садњи, у категорији високог дрвећа, засађено је 61 стабало, у оквиру
категорије средње високог дрвећа 4 стабла, у категорији средње високог-ниског дрвећа
засађено је 30 стабала, у категорији шибља је засађено 216 комада садница, а у
категорији живе ограде засађена је 2271 садница (подигнуто 319 m живе ограде).
Приликом садње дрвећа које се налази у непосредној близини подземних инсталација,
уграђено је 17 комада полипропиленских цеви. Активности у оквиру категорије дрвећа,
шибља и живе ограде обухватале су копање одговарајућих садних јама и канала за садњу,
радове на садњи, анкерисање са два дрвена анкера, чанковање и обилно заливање.
Након садње извршено је малчирање 82,2 m2 површине око дрвећа, малчирање 39,2 m2
површине око шибља и малчирање 178 m2 површине живе ограде. Поред наведених
активности, извршена је и реконструкција уништеног травњака на површини од 288 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. "Очување и унапређење зеленила стамбених блокова између улица Момчила
Тапавице, Милеве Марић, Станоја Станојевића и Булевара кнеза Милоша у Новом
Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Предметно подручје обухвата четири стамбена блока окружена улицама Момчила
Тапавице, Милеве Марић, Станоја Станојевића и Булеваром кнеза Милоша, а налази се у
насељу Бистрица у Новом Саду, у западном делу града, уз приградско насеље Ветерник.
Предмет пројекта су биле зелене површине око вишеспратница у наведеним стамбеним
блоковима.
У оквиру реализације Пројекта извршено је: уклањање 25 комада стабала, вађење 26
пањева, орезивање укупно 28 стабала лишћара, садња 125 комада лишћара, садња 2
четинара, малчирање на површини од 125 m2 и реконструкција травњака на површини од
597,5 m2, а у циљу очување и унапређење зеленила у функцији заштите животне средине.
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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.
28. "Очување и унапређење зеленила око објеката органа Аутономне покрајине
Војводине у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Објекти органа Аутономне покрајине Војводине у Новом Саду налазе се на
простору између Булевара Михајла Пупина, улица Жарка Зрењанина, Владике Платона и
Јована Ђорђевића. Предметни простор лоциран је у строгом центру града. Јавна зелена
површина која окружује објекте припада категорији репрезантативних јавних зелених
површина. Зграда Владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине лоцирана је у
централном делу зелене површине. Зграда представља споменик културе, што даје
посебан значај и јавној зеленој површини која је окружује.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршене су, пројектом планиране, активности: уклањања 18 сувих стабала са пањевима;
орезивања 41 стабла лишћара и 5 стабала четинара; уклањања 44 m2 шибља; садње 103
саднице дрвећа, 1.111 комада шибља, 400 комада ружа и 2674 комада перена (трајница).
У оквиру категорије дрвећа извршена је планирана садња липа, украсних сорти трешања и
јабука, магнолије, пароције, јавора, сребрне смрче, оморике, тисе, а у оквиру категорије
шибља многобројних врста шибља.
Предложено решење озелењавања дефинисало је унапређење зеленила садњом
претежно лишћарског дрвећа и шибља, а у мањој мери садњом четинарског дрвећa чиме
се смањује претерана инсолација током летњег периода, а и значајно побољшања
релативне влажности ваздуха.
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. "Очување и унапређење зеленила Омладинског парка у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Омладински парк У Новом Саду налази се у источном делу града, на самој обали
Дунава. Са северне стране Омладинског парка налази се Жежељев мост у изградњи, са
источне спортско-рекреативна зона Београдског кеја, са јужне стране улица Марка
Миљанова, а са западне стране се налази Кванташка пијаца.
Јавна зелена површина која чини Омладински парк са све четири стране окружена је врло
прометним саобраћајницама. Централни део парка намењен је мирној рекреацији и
одмору корисника простора. Вегетацијска тампон зона која штити унутрашњи део парка од
неповољног утицаја саобраћаја је нарушена, а постоји и ризик од непредвиђеног лома
грана.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је уклањање 37 стабала, вађење 46 пањева, орезивање 23 комада дрвећа
лишћара, орезивање 11 јаблана прекраћивањем крошње на 1/3–1/2 висине и хумузирање
плодном земљом у слоју од 25-40 cm у укупној количини од 1,2 m3. У оквиру радова на
садњи, извршена је садња 116 комада дрвећа, 964 комада украсног шибља, као и садња
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250 комада перена на површини од 50 m2. Реконструисан је и уништени травњак на
површини од 599 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.
30. "Очување и унапређење зеленила Трифковићевог трга у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Трифковићев трг се налази у централном делу Новог Сада, на подручју Старог
града, између Његошеве улице и улице Светозара Милетића. У окружењу трга налази се
велики број објеката од јавног значаја за Град Нови Сад: Српско народно позориште,
Музичка школа "Исидор Бајић", Академија уметности и други јавни објекти.
Јавна зелена површина Трифковићевог трга, у центру града, где доминира урбана
матрица велике изграђености од посебног је значаја са аспекта заштите животне средине.
Након реконструкције трга јавна зелена површина је централно позиционирана на
самом тргу и окружена паркинг простором и саобраћајницом.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је орезивање крошњи 30 стабала; хумузирање плодном земљом у слоју од 15
cm у укупној количини од 115 m3; уређење пешачке стазе без поставке бехатон плоча на
површини од 46 m2, а са поставком ивичњака у укупној дужини од 80 m и израђено је и
постављено 5 дрвених корпи за отпатке са металним улошком и 7 парковских клупа типа
Рустик. Извршене су активности на садњи зеленила и то на садњи 511 комада шибља и
садњи 100 комада ружа. Активности у оквиру категорија шибља и ружа обухватале су
копање одговарајућих садних јама, 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.
31. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa Трга галерија у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Предметна површина се налази у централном делу Новог Сада у општини Стари
град, испред објекта Галерије Матице српске. Трг галерија је стециште културне
делатности са три институције од посебног културног значаја: Галерија ликовне уметности
– поклон збирка Рајка Мамузића, Галерија Матице српске и Спомен-збирка Павла
Бељанског.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
уклањена су 3 сува стабла; извађено 12 пањева; орезано 6 стабала лишћара и 22 стабла
четинара; очишћено 4 m2 терена од корова и старог шибља; засађена су 54 стабла и
подигнуто 21 m живе ограде. Активности у оквиру категорије дрвећа и живе ограде
обухватале су копање одговарајућих садних јама и канала, радове на садњи, анкерисање
са два дрвена анкера, чанковање и обилно заливање. Засађено је 84 комада грмоликих
енглеских ружа за чију је садњу извршена измена земље у слоју од 40 cm која је бухватала
транспорт неплодне земље и шута (ручно са превозом колицима на 30 % површине) у
количини од 6 m3 и хумузирање плодном земљом (у слоју до 25-40 cm) у истој количини.
Активности у оквиру садње ружа обухватле су садњу ружа на припремљеним цветним
гредицама, малчирање малчом од коре четинара у слоју од 5 cm на површини од 28 m2 и
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обилно заливање. Реконструисан је и травњак на површини од 109 m2, а израђено је и
постављено 4 дрвенe корпe за отпатке са лименим улошком и 6 парковских клупа типа
Рустик, а и 20 m заштитне ограде од дрвених облога на металној конструкцији.
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.
32. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa улице Павла Стаматовића у Нoвoм Сaду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Улица Павла Стаматовића налази се у градској четврти Подбара која спада у једнo
од најстаријих делова Града Новог Сада. Процес трансформације овог дела Подбаре, који
још увек траје, није увек праћен адекватним озелењавањем, а постојеће зеленило бива
уништено и девастирано те због своје нестабилности представља опасност по кориснике и
добра.
У циљу очувања и унапређења блоковског зеленила у функцији заштите животне
средине извршено је уклањање 7 комада дрвећа са пањевима, орезивање крошњи 7
комада дрвећа, орезивање 6 комада јаблана са прикраћивањем крошње на 1/3-1/2 висине,
уклањање шибља на равним површинама у износу од 2 m2. У оквиру планираних
активности на садњи дрвећа, извршена је садња 22 комада стабала (17 комада из
категорије високог дрвећа и 5 комада из категорије средње високог дрвећа). У оквиру
категорије шибља засађено је 100 комада садница. Поред наведених категорија зеленила,
подгнуто је 10 m живе ограде (засађено је 86 комада Ligustrum ovalifolium-а). Активности у
оквиру категорије дрвећа, шибља и живе обухватале су копање одговарајућих садних јама
и канала, радове на садњи, анкерисање са два дрвена анкера, чанковање и обилно
заливање. У категорији травњака, реконструисан је травњак ручном сетвом са изменом
земље у слоју од 20 cm (на површини од 14 m2) и у слоју од 10 cm (на површини од 135
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.
33. "Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa улице Коче Коларова у Новом Саду"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Улица Коче Коларова просторно је смештена између Алмашке улице на јужној
страни и улице Ђорђа Рајковића која се наставља у правцу истока, на Подбари, у којој се
одвија процес изградње модерних вишеспратних зграда које постепено замењују старе
једнопородичне куће. Изградњу вишеспратница, у протеклом периоду, није пратило
адекватно озелењавање предметног простора па је реализациом Пројекта унапређено
зеленило уз задржавање постојећег зеленила у мксималном обиму, уз адекватно
спровођење мера неге. Уклоњена су девастирана стабла, која су због своје нестабилности
и малог растојања од стамбених објеката представљала опасност за све кориснике.
У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине
извршено је уклањање укупно 17 стабала са пањевима, орезивање 5 стабала лишћара у
зони крошње, уклањање шибља на 4,5 m2 површине, садња 21 саднице дрвећа и 227
саднице украсног шибља, реконструкција травњака на површини од 481 m2, поновно
подизање травњака на површини од 23, 9 m2 и постављање металних стубића-10 комада,
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дужина 100 cm, пречника ф 2", који штите зелену површину од гажења. Активности у
оквиру категорије дрвећа и категорије шибља обухватале су копање одговарајућих садних
јама, радове на садњи, анкерисање са два дрвена анкера, чанковање, малчирање 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.
35. "Продужимо живот јелкама"
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад
Дужи низ година се, у циљу заштите четинара, шума и зеленила у току
новогодишњих и божићних празника, подстиче коришћење јелки са бусеном и њихова
садња на одговарајуће место након празника. Тиме се штите четинари, шуме и зеленило у
току новогодишњих и божићних празника, а истовремено, на овај начин се, дугорочно
гледано, обогаћује зелени фонд Града и позитивно утиче на квалитет животне средине.
У оквиру реализације овог пројекта, за божићне и новогодишње празнике,
подељено је 200 јелки основним школама на територији Града Новог Сада и вртићима
Предшколске установе "Радосно детињство", Дечијој болници у Новом Саду, Дому за децу
и омладину ометену у развоју у Ветернику, СОС Дечијем селу у Сремској Каменици "Др
Милорад Павловић", Клиничком центру Војводине, Геронтолошком центру Нови Сад,
Клиници за гинекологију и акушерство, Црвеном крсту, Свратишту за децу и младе и
другим установама на територији Града Новог Сада, а у складу са Списком институција
које учествују у реализацији Пројекта: "Продужимо живот јелкама". Након божићних и
новогодишњих празника ове јелке су посађене на одговарајућим локацијама по препоруци
Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило", а доприносећи поправљању квалитета
животне средине на микролокалитетима у којима најчешће бораве деца и осетљиве групе
грађана Новог Сада.
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.

- Програми и пројекти чишћења и санирања јавних површина на територији Града
Новог Сада у функцији заштите животне средине
1. ''Чишћење и санирање јавних површина око заштитног појаса депоније у Новом
Саду''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
Депонија у Новом Саду се налази у близини раскрснице аутопута Е-75 Београд Нови Сад - Суботица и магистралног пута Нови Сад – Темерин - Бечеј, на растојању од 6
километара од центра Града Новог Сада.
С обзиром на специфичност локације, у циљу смањења загађења животне средине,
планирана је реализација Пројекта, уз ангажовање потребне механизације и радника на
физичким пословима, ради мануелног чишћења површина од 196750 m2, уклањања
дивљих депонија и санирања деградираних површина.
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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.
2. ''Чишћење и санирање јавних површина у насељу Кисач''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је мануелно чишћење
расутог отпада са 210000 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 долме на потезу Футог – Бегеч са
прилазним улицама''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање расутог
отпада и дивљих депонија са јавних површина на потезу Футог – Бегеч са прилазним
улицама.
Како функционалност долме као и несметан приступ јавним површинама исте мора
бити омогућен, у оквиру реализације пројекта, уклањањен је отпад са 198000 m2 и
санирана 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.
4. ''Чишћење и санирање јавних површина насеља Садови''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада са
око 25000 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.
5. ''Чишћење и санирање јавних површина насеља Сајлово''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада
дивљих депонија и сакупљање расутог отпада са 100000 m2 јавне површине, његово
одношење на за то предвиђено место, као и санација површина након уклањања отпада,
уз ангажовање радне снаге и неопходне механизације.
Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
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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. ''Чишћење и санирање јавних површина у насељу Ченеј''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада,
мануелно чишћење са 12000 m2 јавних површина, 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 Бангладеш''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада
дивљих депонија, мануелно сакупљање отпада са 31645 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 у насељу Немановци и Пејићеви салаши''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада
дивљих депонија, мануелно чишћење 15000 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 у насељу Степановићево''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је мануелно чишћење
расутог отпада са 110000 m2 јавне површине, уклањање отпада 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.
Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
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10. ''Чишћење и санирање јавних површина у насељу Сремска Каменица- Поповица''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је мануелно чишћење
расутог отпада са 130000 m2 јавне површине, уклањање отпада 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 у насељу Будисава''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада са
240000 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 насељу Алибеговац''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је мануелно чишћење
површина од 181310 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 око контејнерских места''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, у оквиру реализације наведеног
пројекта планирано је извршити мануелно чишћење јавних површина и простора
предвиђеног за постављање контејнера (око 1519 места – просечне површине од 80 m2) и
санирање деградираних јавних површина (121520 m2) након уклањања отпада, уз
потребно ангажовање радника и механизације на предметним пословима.
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.
14. ''Чишћење и санирање јавних површина на потезу Радна зона север IV- Ратно
острво''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
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У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање расутог
отпада и отпада дивљих депонија са 160000 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 у насељу Буковац''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада са
127900 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 Каћ-Будисава''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада
дивљих депонија, мануелно сакупљање отпада са 184700 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 Будисава-Ковиљ''
Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад
У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада
дивљих депонија, сакупљање расутог отпада са 240300 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.
18. ''Чишћење и санирање јавних површина у насељу 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.
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19. ''Чишћење и санирање јавних површина у насељу Боцке''
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.
20. ''Чишћење и санирање јавних површина у насељу Каћ''
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.
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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
2017. 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.rs.
1. Праћење стања и прогноза алергогеног 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 алергеног аерополена на територији Града Новог Сада за период од годину дана
од дана ступања на снагу уговора о јавној набавци поверено је Природно–математичком
факултету, Департману за биологију и екологију - Лaбoрaтoриjа зa пaлинoлoгиjу, која,
према Програму контроле квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада за 2017. и
2018. годину (''Службени лист Града Новог Сада'', број: 61/16), врши мерења
концентрације полена континуираном волуметријском методом (Хирст 1952) по
препорукама од стране ИАА, (Интернационална асоцијација аеробиолога) и ЕАС
(Европског аеробиолошког Друштва).
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 17. маја 2017. године до
16. маја 2018. године (365 дневних узорака).
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
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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 2017. 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
(''Службени лист Града Новог Сада'', број: 4/16), вршио узoркoвaњe и анализу
пoвршинских вoдa реке Дунaв нa мерним местима: "Дунав-Штранд", "Дунав-Официрац" и
"Дунав-Футог", као и воде Бегечке јаме на мерном месту "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 (''Службени лист Града Новог Сада'', број: 31/16),
а након спроведеног поступка јавне набавке, праћење нивоа буке на територији Града
Новог Сада поверено је Институту за безбедност и сигурност на раду ДОО, Нови Сад, који
је по уговору обавезан да од јула 2017. године до јула 2018. 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'', бр. 54/15 и 32/17) којом су одређене акустичке зоне у
зависности од постојећег стања изграђености, начина коришћења земљишта, као и према
планираним наменама простора.
Резултати мерења 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.
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
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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 јавно здравље
Војводине који има уговорну обавезу да од 1. новембра 2017. године до 30. октобра 2018.
године врши мерења, обраду и анализу података, проверу валидности и интерпретацију
добијених резултатa у складу са Програмом контроле квалитета ваздуха на територији
Града Новог Сада за 2017. и 2018. годину (''Службени лист Града Новог Сада'', број:
61/16).
Резултати праћења квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада, се редовно
објављују на интернет презентације Градске управе за заштиту животне
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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
2017. 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 2017. 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 2017. годину, а на основу достављене понуде Управљача, у 2017. години је
финансирана реализација дела активности предвиђених Програмом управљања
Спомеником природе ''Каменички парк'' за 2017. годину.
У оквиру реализације пројекта обављене су следеће активности:







Настављено је са активностима на уклањању шибља и самониклог подраста са 21.300
m2 парковских површина теже приступачног терена (потез према приобаљу и у околини
приступних рампи у парку), и искрчен је подраст са 114.000 m2 лакше приступачног
терена (површина око језера, потез од игралишта према језеру и до трим стазе), како
би се те површине у наредном периоду одржавале незакоровљеним.
Извршено је орезивање сувих, трулих, преломљених и грана са фитопатолошким
оштећењима са већег броја стабала у парку.
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 шумици су једнократно истретирани минералним уљима како би се
смањио постојећи инокулум патогених микроорганизама.
Током године је вршен планирани мониторинг вегетације (стабала) у циљу праћења
виталности стабала. У пуној вегетацији и у стању мировања вегетације извршен je
преглед стабала у циљу евидентирања знакова физиолошке слабости грана и врха
стабла (трулеж, присуство гљива, појава сушења и др) и механичких оштећења
(напукле и преломљене гране и др). Овај преглед је вршен визуелним путем од стране
инжењера. На основу спроведеног мониторинга планиране су активности на хитном
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уклањању стабала, односно активности које треба спровести на парковском зеленилу у
наредној години.
Вршено je сакупљање расутог смећа са парковске површине.
Реализоване су планиране активности на поправци рампи и обавезних табли на уласку
у парк.
У сарадњи са Заводом за заштиту споменика културе Града Новог Сада је израђен
програм (елаборат) санације споменика регистрованих на простору Каменичког парка
(Елаборат рестаурације и конзервације споменика на простору СП Каменички парк).
Склопљен је Уговор о набавци услуга израде елабората санације споменика на
простору СП Каменички парк, закључен са Заводом за заштиту споменика културе
Града Новог Сада број 012.4-3628/3 од 06.09.2017. године. Уговором предвиђена
вредност услуге израде ''Елабората рестаурације и конзервације споменика на
простору СП Каменички парк'' била је у износу од 300.000,00 динара.
У циљу планирања, изградње и унапређења простора парка израђена је пројектно
техничка документација којом је превиђено уређење пешачких стаза са пратећим
мобилијаром и јавне соларне расвете на делу простора СП''Каменички парк''. У складу
са Законом о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
спроведен је поступак јавне набавке услуга - Пројектно техничка документација
Каменички парк, ЈНМВ 26/2017. На основу спроведеног поступка је потписан Уговор о
јавној набавци услуга-пројектно техничка документација Каменички парк са ''Ђорђе
Бајило архитекти''д.о.о. (014.2-3315/7 од 23.05.2017. године, ЈКП''Градско зеленило''
Нови Сад). Уговором предвиђена вредност израде комплетне Пројектно-техничке
документације Каменички парк је износила 1.798.000,00 динара (1.499.000, динара без
ПДВ-а). За израду пројектно техничке документације су исходовани услови заштите
природе број 03-1157/2 од 24.05.2017.године, Покрајински завод за заштиту природе. У
складу са наведеним, израђен је Идејни пројекат уређења пешачких стаза са јавном
(соларном) расветом на делу простора СП''Каменички парк'' (''Ђорђе Бајило архитекти''
доо, Е-16/2017/ИДП_0). На наведени пројекат је добијено позитивно мишљење
Покрајинског завода за заштиту природе (број 03-1647/2/2 од 04.07.2017.године.
Решењем је обухваћен простор парка у коме је забрањен саобраћај моторних возила
(од рампе на мостићу који премошћује Каменички поток до зоне заштите Моста
слободе) на површини од 215664 m2=21,5 ha.
У циљу уређења језера на простору СП Каменички парк су изведени радови на
санацији језера према ''Идејном пројекту (ИДП) санације језера у зони клизишта Моста
слободе у Каменичком парку'' (Е-90/15, Хидрозавод). За извођење радова на санацији
језера су исходовани услови заштите природе број 03-1568/2 од 04.07.2017.године,
Покрајински завод за заштиту природе. За радове на санацији језера је исходовано
Решење о одобрењу радова број ROP-NSD-23390-ISAW-1/2017 од 08.08.2017.године
(Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, Нови Сад). У складу са Законом
о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) спроведен је
поступак јавне набавке „Санација језера у СП''Каменички парк'', ЈНМВ број 32/2017.
Након спроведеног поступка, потписан је Уговор о јавној набавци радова ''Санација
језера у СП''Каменички парк'' са ''Bulevar company'' доо из (број 014.2-6248/7 од
29.08.2017.,ЈКП ''Градско зеленило'' Нови Сад). Уговором предвиђена вредност радова
на санацији језера износи 2.975.763,60 динара (2.479.803,00 динара без ПДВ-а).
Реализоване су пројектом предвиђене активности на уређењу мини целина:
 Постављен је „хотел за инсекте“, који представља структуру направљену од
природних материјала и има намену да пружи склониште инсектима. Састоји се од
неколико различитих секција које за инсекте представљају гнездо. Уз њега је
постављена одговарајућа табла, која образлаже важност хотела, разлог
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коришћења одређеног материјала при изради, очекиване врсте инсеката и садржи
податке о значају инсекатског света у очувању биодиверзитета.
Постављено је 5 кућица за слепе мишеве. То су структуре које представљају
вештачко склониште, једнокоморне или четворокоморне. Уз кућице је осмишљена,
израђена и постављена информативно- едукативна табла, која образлаже сврху
поставке оваквих структура, и представља које су очекиване врсте које ће
насељавати кућице.

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..
2. ''Реализација дела активности предвиђених Програмом управљања СП ''Футошки
парк'' за 2017. 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.
Сходно томе, Програмом управљања СП "Футошки парк" за 2017. годину, у делу
ЗАШТИТА, ОДРЖАВАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ СТАЊА И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИРОДНИХ И
СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ, планиране су прироритне мере и активности на управљању
заштићеним добром. Континуирано праћење стања дендрофонда, кроз параметре
биоеколошке основе парка, током године, показало је да је у Футошком парку дошло до
сушења 7 стабла и до извале једног стабла током невремена. Програмом управљања, у
делу ПРОМОЦИЈА ВРЕДНОСТИ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА планиране су активности на
изради и поставци информативно-едукативних табли (3 ком) којима ће се указати на
разноврсност биљног и животињског света парка:
У оквиру реализације пројекта ''Реализација дела активности предвиђених
Програмом управљања СП 'Футошки парк' за 2017. годину'' извршено је:
 уклањање 7 сувих стабала у парку и извршена је садња садница адекватних врста
(Chamaecyparis lawsoniana , Populus nigra „piramidalis“, Quercus robur, Ginko biloba,
Betula pendula, Corylus colurna). Посађена је садница јасена (Fraxinus excelsior) на
месту изваљеног стабла.
 орезивање сувих, трулих, преломљених и грана са фитопатолошким оштећењима са
већег броја стабала у парку на која је указао спроведени мониторинг вегетације.
 планирани мониторинг вегетације (стабала) у циљу праћења виталности стабала.
Извршен преглед стабала у циљу евидентирања знакова физиолошке слабости грана
и врха стабла (трулеж, присуство гљива, појава сушења и др) и механичких оштећења
(напукле и преломљене гране и др). Овај преглед је вршен визуелним путем од стране
инжењера, са земље и из корпе дизалице (у крошњи). На основу спроведеног
мониторинга изведене су активности на орезивању стабала, односно планирају се
активности које треба спровести на парковском зеленилу у наредној години.
 израда и поставка информативно-едукативних табли (3 ком). У делу парка у коме се
налази језеро постављена је табла којом се указује на важност и број врста
водоземаца који користе језеро. У циљу промовисања природног састава Футошког
парка постављена је табла која указује на постојање јежева и веверица који су стални
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становници парка. Како је Футошки парк једно од важних уточиште за неке врсте птица
зими, због свог посебног састава дрвенастих врста биљака, израђена је и постављена
табла на којој су приказане птице - зимски гости парка.
Израђене су и постављене табле (2 ком) на којима су посетиоцима дате опште
информације везане за парк.

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 2017. 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
2017. 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 пројекта ''Реализација дела активности предвиђених
Програмом управљања заштићеним стаблима на територији Новог Сада за 2017. годину'':




Извршена је редукција крошње СП''Копривић у центру града'' смањивањем крошње
у обиму за одприлике 35% (Елаборат бр: D2016156/1 Novi Sad, Stablosan d.o.o.), као
у уклањање сувих грана из крошње,
Извршено је уклањање самониклог подраста механичким путем са заштићене
површине СП''Амерички платан на Сајлову'',
Извршено је уклањање сувих грана из крошњи СП ''Дуд на Ченејском салашу'',
СП''Амерички платан у Футогу'' и СП''Платан у дворишту Основне школе ''Милош
Црњански''''.

Да је Пројекат реализован у целости на наведени начин и у складу са свим
посебним условима потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним
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радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад и
извештајем Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад.

4. Израда Извештаја о стању природе на територији Града Новог Сада за период
2013-2017.
Носилац пројекта: Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад
Сходно одредбама члана 114. став 3. Закона о заштити природе ("Службени
гласник Ребулике Србије“, бр.36/09, 88/10, 91/10-испр. и 14/16) којим је утврђено да
јединица локалне самоуправе припрема извештај о стању природе на свом подручју, у
2017. години финансирана је израда Извештаја о стању природе на територији Града
Новог Сада за период 2013-2017.
Израда Извештаја је поверена Покрајинском заводу за заштиту природе, с обзиром
да је чланом 102. Закона о заштити природе дефинисано да стручне послове заштите
природе и природних добара, који укључују и израду извештаја о стању природе, обављају
стручне орзанизације за заштиту природе, а чланом 103. став 3. истог закона утврђено је
да послове заштите природе и природних добара која се целом или већим делом своје
површине налазе на територији Аутономне покрајине Војводине обавља Покрајински
завод за заштиту природе.
Рок за завршетак израде Извештаја је 14. август 2018. године.
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IV. ИСТРАЖИВАЧКИ И РАЗВОЈНИ ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ
У циљу реализације Програма, а у складу са одредбама Правилника о
суфинансирању истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите
животне средине (''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 5/17 и 29/17), Градска управа за
заштиту животне средине је, уз сагласност Градоначелника Града Новог Сада, расписала
Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних
пројеката и програма из области заштите животне средине на територији Града Новог
Сада за 2017. годину у укупном износу од 30.000.000,00 динара.
Поступак Јавног конкурса спровела је Комисија за спровођење поступка Јавног
конкурса за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и
програма из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2017.
годину, образована и именована Решењем Градоначелника Града Новог Сада (''Службени
лист Града Новог Сада'', брoj 44/17), а на предлог начелника Градске управе за заштиту
животне средине.
Након прегледа приспелих пријава и испитивања њихове благовремености и
уредности, у складу са Правилником и Смерницама за подносиоце предлога пројеката и
програма по јавном конкурусу за доделу средстава за подршку истраживачким и развојним
пројектима и програмима из области заштите животне средине, сачињен је Предлог листе
вредновања и рангирања и објављен на сајту Управе. По истеку рока за подношење
приговора на објављен Предлог листе, с обзиром да није било достављених приговора,
Градоначелнику Града Новог Сада достављен је Извештај о спроведеном поступку Јавног
конкурса, са предлогом Листе вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката
и износом средстава који се предлаже за њихову реализацију.
Закључком Градоначелника Града Новог Сада број: 501-2/2017-56в-II од 4.
децембра 2017. године, одобрена су средства за суфинансирање следећих програма и
пројеката:
1. ''Пилот-пројекат: Оцена еколошког статуса површинских вода на територији града
Новог Сада коришћењем биолошких показатеља у циљу имплементације Оквирне
директиве о водама (WFD) Европске Уније'', носиоца пројекта: Универзитет у Новом
Саду, Природно-математички факултет;
2. ''Истраживачки мониторинг процедних и подземних вода, као подлога за санацију
депоније у Новом Саду'', носиоца пројекта: Универзитет у Новом Саду, Природноматематички факултет;
3. ''Процена ризика на животну средину токсичних и емергентних полутаната у отпадној и
површинској води Новог Сада'', носиоца пројекта: Универзитет у Новом Саду, Факултет
техничких наука;
4. ''Анализа лабораторијских података у циљу утврђивања постојећег стања и
дефинисање кључних елемената заштите система пречишћавања отпадних вода
града Новог Сада'', носиоца пројекта: Универзитет у Новом Саду, Природноматематички факултет;
5. ''Инвазивне биљке на подручју града Новог Сада - тренутно стање, предикција
насељавања и ширења - основе за стратегију сузбијања'', носиоца пројекта:
Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет;
6. ''Евалуација различитих модела управљања биоразградивим отпадом из
комерцијалних објеката на територији Града Новог Сада применом МФА (''Material Flow
Analysis'') методе'', носиоца пројекта: Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких
наука;
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7. ''Утврђивање количине и морфолошког састава отпада из комерцијалних објеката у
Новом Саду у циљу дефинисања одговарајућег система за управљање комерцијалним
током отпада на локалном нивоу'', носиоца пројекта: Универзитет у Новом Саду,
Факултет техничких наука;
8. ''Елементи за унапређење система мониторинга квалитета ваздуха животне средине
на територији Града Новог Сада'', носиоца пројекта: Институт за јавно здравље
Војводине;
9. ''Процена изложености становника Новог Сада нејонизујућем зрачењу из радиофреквенцијског опсега'', носиоца пројекта: Универзитет у Новом Саду, Факултет
техничких наука;
10. '' 'NS MOSS' - Примена маховина у детекцији тешких метала у ваздуху на територији
града Новог Сада'', носиоца пројекта: Универзитет у Новом Саду, Природноматематички факултет;
11. ''Одређивање изложености електричним пољима високих фреквенција у зонама
повећане осетљивости кампуса Универзитета у Новом Саду'', носиоца пројекта:
Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, у износу од 847.000,00 динара;
12. ''Могућности и економски аспекти употребе жетвених остатака за производњу топлотне
енергије на подручју града Новог Сада'', носиоца пројекта: Универзитет у Новом Саду,
Пољопривредни факултет Нови Сад;
13. ''Израда нумеричког модела за анализу квалитета ваздуха као последице емисије из
стационарних извора'', носиоца пројекта: Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни
факултет Нови Сад;
14. ''Мониторинг квалитета земљишта'', носиоца пројекта: Институт за ратарство и
повртарство;
15. ''Карактеристични полутанти на аутобуским стајалиштима на територији Новог Сада'',
носиоца пројекта: Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за
економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду;
16. ''Анализа правних и економских аспеката примене принципа 'загађивач плаћа' (накнаде
за заштиту животне средине) са упоредним приказом поликтика у ЕУ, Србији и
изабраним земљама'', носиоца пројекта: Институт економских наука, Београд;
17. ''Идентификација основних аерополутаната у близини бензинских станица у функцији
унапређења заштите животне средине Новог Сада'', носиоца пројекта: Универзитет
Привредна академија у Новом Саду'', Факултет за економију и инжењерски менаџмент
у Новом Саду;
18. ''Елементи за развој система управљања споредним производима животињског
порекла на територији града Новог Сада'', носиоца пројекта: Универзитет Сингидунум,
Факултет за примењену екологију ''Футура'' у Београду;
19. ''Анализа и препорука врста биљака које треба садити на јавним површинама града
Новог Сада зависно од услова и климатских промена'', носиоца пројекта: Универзитет
"УНИОН НИКОЛА ТЕСЛА" у Београду, Факултет за менаџмент у Сремским
Карловцима;
20. ''Анализа потенцијала коришћења обновљивих извора енергије на територији Града
Новог Сада'', носиоца пројекта: Универзитет Сингидунум, Факултет за примењену
екологију ''Футура'' у Београду.
Рок за реализацију истраживачких и развојних програма и пројеката чији ће
резултати представљати научну основу за предузимање мера заштите и унапређења
животне средине на територији Града Новог Сада је годину дана од дана потписивања
уговора.
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V ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ И ЈАЧАЊЕ СВЕСТИ О ПОТРЕБИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
У циљу реализације Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
животне средине за 2017. годину, у сегменту који се односи на образовне активности и
јачање свести о потреби заштите животне средине, а на основу члана 7. Правилника о
суфинансирању програма и пројеката из области заштите животне средине (''Службени
лист Града Новог Сада'', број 45/14) и Закључка Градоначелника Града Новог Сада број:
501-2/2017-13-II од 18. априла 2017. године, Градска управа за заштиту животне средине
је 25. априла 2017. године расписала Јавни конкурс за доделу средстава за
суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији
Града Новог Сада за 2017. годину укупном износу од 30.000.000,00 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 2017. годину, образована и
именована Решењем Градоначелника Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, број 20/17).
Комисија је утврдила да је на Јавни конкурс поднето 204 пријаве од стране 195
удружења (9 удружења поднело је по два пројекта).
Након прегледа приспелих пријава и испитивања њихове благовремености и
уредности, као и испуњености услова Јавног конкурса, Комисија је одбацила 32 пријаве.
Узимајући у обзир елементе прописане чланом 12. став 1. Правилника и на основу
критеријума за избор програма и пројеката који су дати у Смерницама за припрему
предлога програма и пројеката, извршено је бодовање пријава којe испуњавају услове из
Јавног конкурса и на основу додељених бодова констатовано је да 93 пројекта поднетих
од стране 93 удружења испуњавају услове Конкурса, те је Градоначелнику Града Новог
Сада достављен Извештај о спроведеном поступку Jавног конкурса за доделу средстава
за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на
територији Града Новог Сада за 2017. 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: 501-2/2017-13-II од 30.06.2017.
године, одобрена су средства за суфинансирање следећих програма и пројеката:
1. "WATER FEST 2017" носиоца пројекта: ''Инжењери заштите животне средине''. Jaчање

свести грађана Новог Сада о значају заштите и очувања водних ресурса, кроз
пригодан и интересантан програм намењен младима био је основни циљ WATER
FESTA 2017. Фестивал је реализован од 15. до 17. јуна 2017. године у Отвореном
биоскопу Културног центра Новог Сада. Током фестивала организовани су концерти,
филмске пројекције, едукативна изложба о заштити животне средине и радионице за
децу. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о
чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
2. "Јесен ботанике" носиоца пројекта: Покрет горана Новог Сада. ''Новосадска јесенЈесен ботанике'' је традиционална изложба цвећа, садница и опреме. Током
манифестације организоване су едукативне радионице за студенте и средњошколце
Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
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3.

4.

5.

6.

7.

са циљем популаризације ботанике, истраживања флоре Новог Сада и упознавања са
најстаријом музејском колекцијом хербаријума у Србији. Овим пројектом обухваћено је
2.000 учесника радионица, а манифестацију је посетило 70.000 грађана. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
Документарни тв серијал "ЗЕлена патрола на делу" носиоца пројекта: Војвођанска
зелена иницијатива. У склопу пројекта, монтиране су полусатне еколошке емисије које
су емитоване на 80 локалних, регионалних и страних канала. Теме емисија биле су:
радиоактивни громобрани, квалитет воде за пиће и зелене површине. Циљ пројекта
био је 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.
СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ "КОВИЉСКО ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ" ПРОМОЦИЈА И ЕДУКАЦИЈА носиоца пројекта: Еколошко удружење грађана "Зелено
питање". Еколошко удружење грађана "Зелено питање" је у сарадњи са основним
школама из Новог Сада, стручњацима из ''Војводинашума'' и Универзитета у Новом
Саду реализовало овај пројекат са циљем да се код деце развије свест о важности
специјалних резервата природе и одговорном односу према животној средини и
ресурсима. У оквиру пројекта штампана је едукативна књига, снимљен промотивни
филм о Ковиљко-Петроварадинском риту, објаљен промотивни прилог у еколошком
часопису ''Чувари равнице'' и реализовано 7 едукативних радионица у основним
школама. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року
о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
XI Трибина "Негуј грану на којој седиш" и I Конференција, 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. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
"Зелено светло за зелене активисте", носиоца пројекта: Студентска асоцијација
Факултета техничких наука. У склопу овог пројекта, Студентска асоцијација Факултета
техничких наука је организовалa низ предавања и радионица за студенте и
средњошколце. Основни циљ био је пружање информација и подстицаја учесника да
формирају еколошке секције и креирају еколошке билтене у својим школама и на
факултетима. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном
року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
Промоција важности очувања животне средине у емисији "Екобаланс", носиоца
пројекта: ЕКО – ГЕА. У циљу информисања грађана о стању животне средине у Граду
Новом Саду Удружење грађана ''ЕКО-ГЕА'' је реализовало видео прилоге који су
снимљени, монтирани и емитовани у оквиру емисије ''Екобаланс'' на телевизијском
програму РТВ1. У емитованим прилозима је, поред промоције заштите животне
средине и активности удружења на заштити животне средине, медијски испраћено и
учешће Градске управе за заштиту животне средине на 25. Међународном сајму ''Еко
свет'', као и реализација пројекта ''Реализација дела активности предвиђених
Програмом управљања СП ''Каменички парк'' за 2017. годину''/санације језера у
Каменичком парку. 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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8. Зелене оазе Новог Сада, носиоца пројекта: "Друштво за заштиту и проучавање птица

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Србије". Удружење је огранизовало интерактивне радионице за 90 ученика
основношколског узраста у циљу едукације и јачања свести о значају постојања и
заштите зелених површина и птица у граду. Током практичног дела радионице деца су
правила хранилице и кућице за птице које су постављене у Лиманском парку и Парку
код Железничке станице. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
Еколошки магазин "ЕКОЛИСТ", носиоца пројекта: 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.
"Зелени Нови Сад", носиоца пројекта: Удружење за заштиту права потрошача
"Просперитет"-Нови Сад. 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.
Промени све(с)т, носиоца пројекта: Удружење "Центар за европске вредности и
културу". Удружење је у оквиру пројекта реализовало серију интераткивних радионица
у циљу едукације ученика Електротехничке школе ''Михајло Пупин'' на тему
рационалног коришћења енергије и примене енергетске ефикасности у свакодневном
животу. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о
чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Рециклирај, не ескивирај", носиоца пројекта: ПОШТОВАОЦИ ПРИРОДЕ. Пројекат је
реализован у циљу подизања свести грађана о значају рециклаже. Удружење је
организовало низ предавања и радионица на тему рециклаже, одштампана је и
дистрибуирана едукативна брошура, а за најмлађе учеснике организован је квиз о
рециклажи и подељене награде у виду садница и канти за сепарацију отпада. Пројекат
је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Реци Не кеси од платике!" носиоца пројекта: "Одрасти здраво". Пројекат је
организован са циљем да едукује грађане о негативним странама употребе
једнократних пластичних кеса и подстакне употребу вишекратних платнених торби.
Оранизовано је 7 јавних промоција као и едукативне радионице за 900 деце ОШ''
Јожеф Атила'' и ОШ ''Марија Трандафил''. Пројекат је реализован у потпуности, на
планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
"ЕКО СВЕСТ ЗА БОЉИ СВЕТ", носиоца пројекта: Удружење грађана и грађанки
"Маргина". У склопу пројекта, Удружење је организовало предавања и радионице у
месним заједницама: ''Сава Ковачевић'', ''Омладински покрет'' и ''Детелинара'' на тему
штетности пластичних кеса и предностима употребе вишекратних платнених торби. За
потребе предавања припремљен је и дистрибуиран едукативни материјал и платнене
торбе. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о
чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.

Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
животне средине за 2017. годину

53

Град Нови Сад - Градска управа за заштиту животне средине

чепова до победе!!!", носиоца пројекта: Хуманитарно еколошка
организација "Чепом до осмеха". Пројекат "Рециклажом чепова до победе!!!"
реализован је у циљу боље информисаности и едукације грађана из области
рециклаже, заштите животне средине и спорта. У сарадњи са спортским клубовима
организоване су радионице и мултимедијалне радионице на тему рециклаже и
постављени су контејнери за раздвајање секундарних сировина у спортским
клубовима. Организовано је такмичење у оквиру спортских клубова и спортских
центара као и такмичења у просторијама месних заједница. Награде и признања
подељена су свим учесницима и спотским клубовима. Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
"Култура живљења 3.0", носиоца пројекта: Ритам Здравља. У оквиру пројекта
реализована је четвородневна манифестација ''Култура живљења 3.0'' у Католичкој
порти од 14. до 17. јуна 2017. године коју је посетило око 2000 грађана. У циљу
подизања нивоа свести грађана о одговорном понашању према животној средини,
суграђани су могли да се упознају са позитивним примерима очувања и заштите
животне средине на сајму одговорих компанија предузетника и организација који је био
саставни део ове манифестације. 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 популаризација усвајања и примене
еколошких стандарда у занатству, примена вишег нивоа енергетске ефикасности као и
популаризација еколошких производа занатлија и предузетника. Током реализације
пројекта Удружење је представило занатске производе 18 излагача на фестивалу
''WATER FEST 2017’’ и на 25. Међународном сајму ''Еко свет''. Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
"Нови Сад кроз зелени објектив", носиоца пројекта: Удружење Феријални клуб Нови
Сад. У циљу промовисања одговорног односа према животној средини а путем
наградног конкурса ''Сними, пошаљи, освоји...'' дата је могућност младима и грађанству
да представе свој град кроз објектив. У оквиру програма ''Мала школа фотографије''
организоване су 4 едукативне радионице о основама фотографије и фототехнике, а
након тога је организована изложба фотографија и уручуње награда. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Пластично није фантастично", носиоца пројекта: БИОС ИНИЦИЈАТИВА. Пројекат је
реализован са циљем подизања свести грађана а посебно студената о значају
очувања животне средине и штетности употребе пластичних кеса. У склопу пројекта
реализована је серија предавања на факултету и презентација на прометним градским
локацијама где је дистрибуиран едукативни материјал и брошура ''Пластично није
фантастично''. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном
року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Еко бојанка II - биодиверзитет", носиоца пројекта: Еколошко удружење "ЗЕЛЕНИ САД".
У склопу пројекта удружење је организовало едукативне радионице за децу
предшколског узраста на тему биодиверзитета. За децу је припремљена и одштампана
креативна бојанка од рециклираног папира у којој су деца кроз игру и забаву усвојила
основно знање о биолошкој разноврсности свог поднебља. Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.

15. "Рециклажом
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21. "Компостирање у сеоским домаћинствима", носиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА
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"ВИРИДИ НОВИ САД". Пројекат је реализован у циљу едукације сеоских домаћинстава
у Бегечу и Футогу о компостирању органског отпада у својим домаћинствима како би се
обезбедило ефикасно кружење органске материје, смањење количине отпада и бољи
економски бенефит. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
"Сачувај свој екосистем!", носиоца пројекта: "Оаза здравља". Удружење је
организовало еко радионице за ученике ОШ ''Људевит Штур'' и пољопривреднике у
Кисачу у циљу едукације о штетности токсичног отпада и јачању свести мештана о
значају очувања животне средине и биодиверзитета. Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
"ЕНЕРГИЈУ УШТЕДИ И ПОБЕДИ" носиоца пројекта: Зелени Еколошки центар. У оквиру
пројекта, Удружење је организовало радионице за студенте на тему енергетске
ефикасности. Радионице су се састојале од пројекције 5 едукативних филмова
(''Енергија као ресурс'', ''Производња енергије и њена цена у 21. веку'', ''Изолација
објеката као решење'', ''Потрошња-луксуз'' и ''Who we are – sun as resource'') и
интерактивних дискусија где су учесници упознати са примерима добре праксе.
Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је
од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Мој комшија - дрво (крошња дрвета као иделани пречистач ваздуха, заштита од буке и
ефикасно топлотни изолатор)", носиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ПРИРОДНО
СТАНИШТЕ. У склопу пројекта припремљене су и дистрибуиране едукативне брошуре
у циљу информисања и едукације грађана о предностима и уштедама правилног
озелењавања окућнице. На презентацијама су релизовани експерименти на којима су
на сликовит начин представљене предности дрвета као пречистача и акустичног
изолатора и подељене су саднице. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран
начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
"Reciklaža elektronskog otpada (Kako? i Zašto?)", носиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ
ГРАЂАНА ЗЕЛЕНА ДУГА. Пројекат је реализован у циљу едукације грађана о
опасностима и правилном руковању и одлагању електронског отпада. Удуружење је
организовало два семинара на којима је на практичним примерима презентован
безбедан поступак правилног растављања и одлагања отпада и припремљена је и
одштампана едукативна брошура са прецизним упутством поступања са електронским
отпадом. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року
о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Рециклирај креативно", носиоца пројекта: ЗЛАТНА ЗЕМЉА. У циљу јачања свести
грађана о значају селекције отпада и рециклаже удружење је организовало низ
креативних радионица на којима се на иновативан начин презентовао поступак
поновне употребе рециклажног материјала. Учесницима је подељена едукативна
брошура са готовим идејама и добрим примерима креативне употребе пластичног
отпада и стварања нових декоративних и употребних предмета. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Пробуди се!", носиоца пројекта: "Друштво за промоцију природе Србије". У склопу
пројекта, а у циљу едукације младих о значају очувања животне средине и рекреације
у природи, на Фрушкој Гори је организован једнодневни семинар. Семинар је
обухватио серију од три предавања: ''Природа Србије'', ''Заштита природе'' и
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''Заједничко решење''. Учесници су имали и мини теренску наставу као и радионицу
прављења природних тераријума од материјала прикупљених на терену. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"ЕКОЛОГИЈА ПРИЈАТЕЉ ДЕЦЕ", носиоца пројекта: Удружење жена "Ромена".
Пројектом је обухваћено 50 дечака и 50 девојчица из насеља ''Велики рит'' и ''Адице''.
Након спроведене анкете и увида у знање деце, реализовано је 24 радионице током
којих су деци одржана интерактивна предавања о упознавању свог окружења,
опасностима загађивања, значају очувања здравља и прилагођавању насталим
променама у природи. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
"Еко тренинг", носиоца пројекта: Стаза Кедра. Пројекат је реализован у циљу едукације
младих о могућностима култивације деградираног земљишта, еколошког уређења
запарложене земље и пољопивредне производње по еколошким принципима.
Одржано је 8 едукативних и практичних радионица на којима су дистрибуиране
едукативне брошуре и скрипте за све учеснике. На обронцима Фрушке горе је
организована отворена школа у којој су учесницима представљени конкретни примери
ревитализације, фиторемедијације и формирања екокоридора. Пројекат је реализован
у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
"Еко активисти", носиоца пројекта: Центар за Еколошка Истраживања и Развој.
Пројекат је конципиран на организацији и реализацији едукативно-еколошког курса за
ученике Техничке школе ''Милева Марић Анштајн'' и Средње школе ''Светозар
Милетић'' у Новом Саду. Едукативни курс обухватио је предавања на тему глобалних
еколошких проблема, рециклаже и хибридних возила, а у циљу подизања нивоа знања
код младих, упознавања са терминологијом и законима из ове области и подстицања
јачања цивилног сектора и волонтеризма. Пројекат је реализован у потпуности, на
планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
"Зелени узбуњивачи", носиоца пројекта: Заједница организација студената екологије и
заштите животне средине. У оквиру месних заједница формирана је радна група
''зелених узбуњивача'' који су припремљени да спроводе иницијативе и активности
везане за локалне еколошке проблеме специфичне за сваку месну заједницу, а у
циљу да буду препознати и решени од стране доносиоца одлука и институција у граду.
Током реализације пројекта организована је серија радионица и предавања на тему
законске регулативе из области заштите животне средине, комуналног отпада,
рециклаже и теренског активизма. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран
начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
"Нови али Сад, Град без кеса", носиоца пројекта: Регионални центар за приговор
савести Војводине - Chill out. Пројекат је реализован са циљем едукације грађана о
штетности полиетиленских кеса и представљању алтернативних решења.
Организована је серија акција у супермаркетима и на прометним улицима где су
спроведене анкете и интервјуи са грађанима уз дистрибуцију едукативног промотивног
материјала и платнених торби. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран
начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
"Озелењавање", носиоца пројекта: Удружење грађана "Еко смер". У циљу подизања
свести о значају животне средине код деце предшколског узраста, развоја тимског
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рада и социјалних вештина деце, Удружење је организовало 16 радионица у
предшколској установи ''Лиенка'' у Кисачу. Деца су путем кратких предавања, видео
пројекција, квизова и експеримената усвојила практична знања о очувању свог
окружења. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном
року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Упознај Дунав, помози природи", носиоца пројекта: Удружење грађана "НОВИ САД". У
оквиру Проејкта организоване су радионице, предавања, трибине, такмичења и
теренски обилазак реке Дунав и њених водотокова у циљу подизања свести и знања
младих. За потребе пројекта припремљене су и одштампане едукативне брошуре.
Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је
од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Анализа и промоција произвођача еколошких и органских производа у Новом Саду и
околини", носиоца пројекта: "Центар за развој и промоцију домаће привреде -ДОМАЋЕ
ПОКРЕЋЕ". У циљу заштите животне средине и здравља човека удружење је своје
пројектне активности усмерило на промену куповних навика потрошача и
популаризацију еколошких и органских производа. Пројекат је обухватио формирање
базе података органских произвођача, активности са циљем веће препознатљивости
органских производа на тржишту и едукацију грађана путем едукативног штампаног
материјала. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном
року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Волонтеризам и видео - активизам", носиоца пројекта: Волонтерски центар Војводине.
Удружење је у оквиру пројекта, кроз концепт неформалног образовања, одржало обуку
о видео активизму, значају волонтерског ангажмана у локалној заједници и урбаном
баштованству за ученике ОШ ''Прва војвођанска бригада'' у Новом Саду. Организоване
су радионице на тему пермакултуре, одговорног власништва према околини и кућним
љубимцима. Пројекат је завршен пројекцијом реализованих видео садржаја у
Омладинском центру ЦК13. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и
у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
"Еко свест је већа уз Рибарац без смећа!", носиоца пројекта: "ГрееНС". Пројекат је
започео ангажовањем волонтера и чишћењем Рибарског острва. Како би се
спроведеном акцијом остварио дугорочнији ефекат, удружење је припремило
едукативни материјал и организовало предавања за локално становништво о значају
заштите животне средине и одрживог развоја у просторијама МЗ ''Сава Ковачевић'' и
МЗ ''Омладински покрет''. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
"Штеди воду да ти дуже траје (Научимо децу да штеде воду, сачувајмо воду за нашу
децу)" носиоца пројекта: --- У склопу пројекта организоване су едукативне радионице
за децу у циљу едукације о важности очувања воде као ресурса неопходног за живот и
о начинима рационалног коришћења воде у домаћинствима. За потребе радионица
припремљене су и одштампане едукативне брошуре и осмишљене едукативне игре,
квизови и експерименти. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
"Платнена торба за чистији град (пластика, папир или можда нешто боље)", носиоца
пројекта: УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗЕЛЕНИ ЗИД. Удружење грађана Зелени зид је
ангажовало и едуковало волонтере који су кроз директан разговор са становништвом
упућивали на опасности употребе пластичних кеса (спора разградивост и полиетилен).
Волонтери су засинтересованом грађанству поклањали платнене кесе и промотовни
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едукативни материјал. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
"ЕКО РИТАМ", носиоца пројекта: Хиперион. У циљу упознавања деце основношколског
узраста о сепарацији и поновној употреби рециклажног отпада из домаћинства и
околине реализован је пројекат ''ЕКО РИТАМ''. У оквиру пројекта одржане су
едукативне радионице на тему поновне употребе на којима су деца од рециклажног
материјала правила удараљке, звечке и бубњеве. Деца су на забаван начин кроз игру
усвојила принципе очувања животне средине. Пројекат је реализован у потпуности, на
планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
"ЧИСТ ГРАД - ЛЕП ГРАД", носиоца пројекта: Удружење грађана ИДЕАЛ. Пројекат је
конципиран и усмерен на успостављање боље сарадње између локалне самоуправе и
студената, бољу информисаност студената, активиста и волонтера као и на њихово
активно укључивање у процес доношења одлука на локалном нивоу. Удружење је
организовало четири едукативне радионице и четири предавања на тему заштите
животне средине на Факултету техничких наука. Након теоријског дела организована је
акција чишћења и озелењавања као и јавни час у Струдентском граду. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Еко -учионица", носиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ДРУШТВЕНА РЕАКЦИЈА.
Циљ пројекта био је подизање нивоа свести деце основношколског узраста о значају и
утицају енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије на очување природе.
Организовано је 20 едукативних радионица за децу у месној заједници ''Омладински
покрет'' где су подељене едукативне брошуре, организован квиз на тему енергетске
ефикасности и додела сертификата. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран
начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
"Паркови и зелене оазе Новог Сада", носиоца пројекта: "Зелена долина". У циљу
едукације, информисања и ширења интересовања грађана о парковима и зеленим
површинама у Новом Саду, осмишљена је и одштампана Публикација ''Паркови и
зелене оазе Новог Сада". Публикација је дистрибуирана сродним удружењима,
студентима, ученицима и грађанима, а успешност пројекта огледа се у
самоиницијативном деловању грађана у давању креативних идеја код уређења
зелених површина. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
"Зелени талас", носиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ "ЕКО НС". У оквиру пројекта деца ОШ
''Доситеј Обрадовић'' и ОШ ''Вељко Петровић'' присуствовала су едукативним
радионицама о штетности употребе пластичних кеса, важности селекције отпада и
рециклаже. Након спроведене едукације организовано је сакупљање и селекција
отпада у школи, сакупљање чепова, израда креативних радова као и завршна изложба
фотографија и ликовних радова. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран
начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
"Буквар рециклаже", носиоца пројекта: "Едукативни грађански центар". Пројекат је
конципиран на изради едукативног интерактивног буквара у коме је на забаван начин
кроз слике, текст, задатке и загонетке представљен поступак рециклаже. Интерактиван
буквар дистрибуиран је на промотивним штандовима постављеним на централним
локацијама у граду, као и у вртићима и школама. Пројекат је реализован у потпуности,
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на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта
достављен одговарајући извештај.
"Енергетски свесни, савесни и ефикасни", носиоца пројекта: Удружење "Проактивна
омладина Ковиља". Пројекат је реализован као еко-семинар за децу ОШ ''Лаза Костић''
у Ковиљу. Одржано је 10 предавања и 5 радионица на теме: енергетска ефикасност,
примери добре праксе, обнољиви извори енергије, развој и примена домаћих
енергетски ефикасних технологија, искориштавање комуналног и индустријског отпада,
начини ублажавања климатских промена. На радионицама је деци подељен
едукативни материјал у виду флајера, плаката и едукативне брошуре. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"ЕКОВИР", носиоца пројекта: Удружење грађана "Салида''. У оквиру пројекта деца
основношколског узраста учествовала с у едукативним радионицама током којих им је
уручен едукативни материјал на тему заштите вода и 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.
"ЗА ЧИСТИЈИ И ЛЕПШИ КАМПУС", носиоца пројекта: Студентска организација
Универзитета у Новом Саду. Пројекат је реализован у циљу јачања свести студентске
популације о важности очувања животне средине и важности преузимања активне
улоге сваког појединца. У оквиру пројекта студентима је подељен едукативни
материјал и организована су два стручна предавања након којих је спроведена
заједничка акција чишћења новосадског кампуса, сакупљање отпада и уклањање
плаката. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року
о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
''Бацај паметно!'', носиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА НОВОСАДСКИ "PLAY
ORGANIZATION". Како носиоц пројекта није доставио ваљан извештај о реализацији
Пројекта, са одговарајућом документацијом којом се правда наменски утрошак
пренетих средстава, Градска управа за заштиту животне средине је носиоцу пројекта
упутила обавештење о једностраном раскиду уговора са захтевом за повраћај
ненаменски утрошених средстава са припадајућом затезном каматом.
"Зелено предузетништво и еколошко одговорно пословање", носиоца пројекта:
Едукативни Центар 021. У склопу пројекта организована је серија предавања о изради
доброг бизнис плана за покретање зеленог бизниса. Пројекат је био усмерен на младе
људе који желе да се баве предузетништвом и покрену сопствени бизнис који користи
обновљиве изворе и истовремено је економски одржив. Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
"Чувај природу - Рециклирај!", носиоца пројекта: Феријални клуб Нови Сад. У оквиру
пројекта за децу основношколског узраста организована су два предавања и шест
едукативних радионица током којих им је уручен едукативни материјал на тему
селекције отпада и значаја рециклаже. На радионицама је представљен детаљан
поступак рециклаже као и примери добре праксе у земљама ЕУ. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"ЕЛСА-ина конференција - Међународноправна заштита животне средине", носиоца
пројекта: ЕЛСА Европско удружење студената права и младих правника, ЛГ Привредна
академија. У склопу пројекта реализована је конференција на тему
међународноправне заштите животне средине, а у циљу подстицања активног учешћа
студената, стицања лидерских вештина и сазнања о правној регулативи из области
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заштите животне средине. На конференцији одржаној на Правном факултету за
привреду и правосуђе присуствовало је 150 студената из Новог Сада и 50 студената из
Војводине који су изабрани након расписаног конкурса. Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
"Еко Еко Водич", носиоца пројекта: "Европски омладински центар Војводине". Пројекат
је конципиран на изради 1500 примерака еко водича за ученике 5 средњих школа, а у
циљу промовисања одрживог развоја, еколошких стандарда, активизма и
волонтеризма у Новом Саду. Организовано је пет јавних догађаја где су ученици кроз
разговор и презентацију упознати са публикацијом. Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
"КОМПАКТ магазин", носиоца пројекта: "Асоцијација за управљање чврстим отпадом".
"КОМПАКТ магазин" је часопис за популаризацију науке и промоцију савременог
начина управљања отпадом. Циљ издавања часописа је информисање јавности,
посебно студената и експерата о актуелним догађајима из региона, земље и света из
области управљања отпадом као и успостављање боље сарадње између општина,
цивилног друштва и приватних предузећа. У броју 18 ''Компакт магазин''-а који је
предмет овог пројекта обрађена је тема креирања система управљања отпадом у
Србији, обавезама које Србија има према грађанима и међународним организацијама
као и проблем пожара на депонијама. Пројекат је реализован у потпуности, на
планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
"Еколошка свест "договор са природом"", носиоца пројекта "НС БЛОК". У склопу
пројекта реализоване су три радионице намењене студентима: ''Управна и судска
пракса у области заштите животне средине'', ''Употреба биомасе и обновљивих извора
енергије'' и ''Енергетска ефикасност са аспекта заштите животне средине''. Пројекат је
реализован у циљу информисања и јачања свести студената о значају заштите
животне средине, предностима коришћења биомасе, правној регулативи и утицају
обновљивих извора енергије на локалну заједницу. На радионицама је присутнима
подељена и едукативна брошура која је тематски пратила предавања. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Еколошки едукатори Вршњачка едукација пут ка решењу проблема'', носиоца
пројекта: "Омладина ЈАЗАС Нови Сад". Основна идеја пројекта базира се на чињеници
да се брига о животној средини и одговорном понашању постиже систематском
едукацијом младих. Реализацијом пројекта је, у циљу популаризације, подстицања,
усмеравања и јачања свести о значају заштите животне средине, обучено 10 младих
вршњачких едукатора који су током трајања пројекта реализовали 20 радионица и
едуковали 450 ученика нижих разреда средњих школа. Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
"Очистимо Бегечку јаму, дунавски рај", носиоца пројекта: Удружење грађана
"ЗЕМЉАНИН". Пројекат је конципиран на једнодневној акцији чишћења ''Бегечке јаме''
у којој су учествовали организатори, волонтери, посетиоци, пецароши и кампери.
Финалној акцији претходио је процес припреме и дистрибуције едукативног
материјала, анимације и едукације учесника акције. 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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Пројекат је реализован у форми едукативног тромесечног семинара за 37 учесника са
подручја Салајке, Подбаре, Видовданског и Авијатичарског насеља (подручја са
великом количином присутног отпада). Семинар је обухватио петнаест предавања и
пет радионица о одрживом развоју, рециклажи, одлагању отпада и енергетској
ефикасности. Пројекат је завршен организованом акцијом чишћења приобалног дела
канала Дунав-Тиса-Дунав. За потребе пројекта одштампан је и дистрибуиран
едукативни материјал у форми брошура и флајера. Пројекат је реализован у
потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
"Земља", носиоца пројекта: "Корак". 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.
"Рециклажа као пословна шанса", носиоца пројекта: "Послови за младе". Пројекат је
конципиран са циљем да кроз циклус радионица и креативног рада, интернет
едукације и стручне праксе и менторства едукује 100 учесника о значају практичне
рециклаже са нагласком на пословни и економски аспект као и аспект пословне шансе
покретања бизниса. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
"Уклањање анималног отпада у складу са зоо санитарним и био сигурносним мерама у
циљу заштите животне средине'', носиоца пројекта: Удружење "Еко - Фармер". Циљ
пројекта је био едукација и јачање свести власника и држаоца животиња/узгајивача у
Ковиљу о одговорном власништву и предузимању зоосанитарних и биосигурносних
мера за спречавање појаве и ширења заразних болести на својим газдинствима.
Одржано је петнаест едукативних предавања која су поред општих тема везаних за
сточарску производњу и заразне болести, обухватила и законске и научне новине из
ове области. Учесницима је уручен едукативни материјал у виду брошура и билтена са
примерима добре праксе у свету и код нас. Пројекат је реализован у потпуности, на
планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
"Новосадска зелена акција", носиоца пројекта: Удружење грађана "Верујем у Нови
Сад". Пројекат је био базиран на приближавању три концепта: очување животне
средине, обновљиви и необновљиви извори енергије и климатске промене. Удружење
је у оквиру пројекта организовало 12 едукативних предавања и финалну акцију
чишћења најкритичнијих приобалних локалитета у граду. Током серије предавања
учесницима је подељен едукативни материјал у виду брошура и билтена. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"ЗНАЧАЈ ЛЕКОВИТОГ БИЉА У ОЧУВАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ", носиоца пројекта:
"Ultrawell центар за психофизички баланс". Пројекат је реализован и циљу едукације
грађана о значају лековитог биља у екосистему Фрушке горе и правилном
искориштавању самониклог биља. У оквиру пројекта припремљене су и одштампане
едукативне брошуре и флајери и организовано је 4 едукативне трибине. За потребе
пројекта монтиран је и емитован едукативни филм о лековитим биљкама Фрушке горе.
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Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је
од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"ДУНАВСКА РЕЦИКЛАЖА & ПЛАЖА!", носиоца пројекта: БЕСАР. Пројекат је
конципиран на едукацији и практичној теренској обуци ромске деце из МЗ ''Адице'' о
значају заштите животне средине, превенцији сече шума и рециклажи. Реализовано је
12 едукативних радионица и теренска обука на којој су деца кроз игру и забаву
усвојила нова знања и здраве животне навике. Пројекат је реализован у потпуности, на
планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
"Здраво размишљај, у складу са природом живи", носиоца пројекта: "ОмладинацНС".
Циљ пројекта био је подизање свести становника Новог Сада о значају заштите
животне средине. Нaкoн прoмoциje прojeктa и дистрибуциje eдукaтивнoг мaтeриjaлa,
одржана су интерактивна предавања за све заинтересоване грађане у МЗ ''Саве
Ковачевић, МЗ ''Омладинског покрета'' и МЗ ''Народни хероји''. Пројекат је реализован
у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
"Изабери природу", носиоца пројекта: Новосадски институт за спорт и туризам.
Пројекат је реализован као четворомесечни семинар током којег је организовано
дванаест еко-радионица 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 и средњошколског узраста. Пројекат је реализован у потпуности, на
планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
"Хоћу, иако више нисам млад!!!", носиоца пројекта: "СРЦЕМ ЗА СВЕ". У циљу
едукације и повећања заинтересованости грађана старијих од 30 година о значају
рециклаже, пројекат је реализован у виду четворомесечних предавања, еко радионица
и презентација. Предавања и радионице су одржане у МЗ ''Југовићево'', МЗ
''Детелинара'', МЗ ''Сајлово'', МЗ ''Раднички'' и МЗ ''Париске комуне'', а за потребе
пројекта припремљен је, одштампан и дистрибуиран едукативни материјал у виду
флајера и брошура. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
"Буди еколошки савестан и одговоран!", носиоца пројекта: Омладински центар Нови
Сад. Пројекат је организован у циљу едукације деце основношколског узраста као и
грађана о одрживом развоју, заштићеним природним добрима, обновљивим изворима
енергије и рециклажи. У склопу пројекта одржане су едукативне радионице у ОШ ''Васа
Стајић'', ОШ ''Бранко Радичевић'' и ОШ ''Петефи Шандор'' као и трибина за грађане у
хотелу ''Gymnas''. За потребе пројекта одштампан је и учесницима дистрибуиран
едукативни материјал у форми летака и брошура. Пројекат је реализован у потпуности,
на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта
достављен одговарајући извештај.
"Навике победи и новац уштеди", носиоца пројекта: Удружење "Центар за развој".
Пројекат је реализован у циљу едукације и информисања грађана о економској
исплативости практичне примене енергетске ефикасности у домаћинствима. Одржано
је 20 тематских радионица и два семинара у изабраним месним заједницама, а ефекат
примене стечених знања праћен је у унапред изабраним домаћинствима. За потребе
пројекта су одштампане и дистрибуиране едукативне брошуре. Пројекат је реализован
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у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
"Право на здравствену животну средину као људско право треће генерације", носиоца
пројекта: Центар за развој слободног друштва. Пројекат је реализован у циљу
едукације студената Правног факултета за привреду и правосуђе у Новом Саду о
правној регулативи у области заштите животне средине. У пројекту је учествовало 100
студената подељено у 10 фокус група. Са студентима је организован индивидуалан
рад, интервјуи, анкете као и два предавања и две радионице под називом ''Здрава
животна средина као основно људско право'' и ''Здрава животна средина, теорија и
пракса''. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о
чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"СТУДЕНТСКИ ЕКО ШТАНД", носиоца пројекта: УНИЈА МЛАДИХ СРБИЈЕ. Пројекат је
реализован и циљу иницирања активног учешћа и ангажовања студената у Новом
Саду у области заштите животне средине и рециклаже. У оквиру овог пројекта
организовани су и постављени еко штандови за прикупљање рециклажног материјала
унутар зграда свих факултета који припадају Универзитету у Новом Саду и на
отвореним површинама студентског града. Током четворомесечне реализације
пројекта волонтери су дистрибуирали едукативне брошуре са прецизним упутствима о
поступку рециклаже. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
"МАЛИ НАПОР, ВЕЛИКИ ДОПРИНОС", носиоца пројекта: "Асоцијација зелених".
Пројекат је реализован у циљу едукације грађана о очувању животне средине у зони
колективног становања, а у циљу лепог и квалитетног живљења. Грађанима су
дистрибуиране едукативне брошуре са упутством о правилном одлагању отпада а
плакати су постављени на најфреквентнијим местима. Едукативне трибине одржане у
у МЗ ''Острво'' и МЗ ''Иво Андрић''. 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.
"Сад знам прави начин", носиоца пројекта: "Прави пут". Пројекат је имао за циљ
подизање нивоа свести деце основношколског и средњошколског узраста о значају
енергетске ефикасности. Током тромесечне реализације пројекта удружење је у ОШ
''Вељко Петровић'' и Саобраћајној школи ''Пинки'' одржало серију едукативних
радионица на четири теме: ''Рециклажа секундарних сировина и примена у енергетске
сврхе'', ''Коришћење термалних вода'', ''Предности ветрогенератора и искориштавање
енергије ветра'' и ''Енергија биомасе и примена''. Свим учесницима радионица уручен
је промо пакет са едукативним материјалом. Пројекат је реализован у потпуности, на
планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
"Економски чистије", носиоца пројекта: Удружење "Свич". Циљ пројекта био је
едукација волонтера и организатора манифестација и спортских такмичења о примени
принципа одрживог развоја приликом организације неког догађаја/примени адекватних
еколошких мера. Организована је серија предавања и интерактивних радионица у
трајању од 4 месеца, а за потребе пројекта дистрибуиран је едукативни материјал
прилагођен овој циљној групи.. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран
начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен
одговарајући извештај.
''Очување, заштита и унапређење основних природних ресурса кроз едукацију",
носиоца пројекта: "ЕДИСАЦ НЕОПЛАНТА". Циљ пројекта био је едукација
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пољопривредника о правилној употреби хемијских средстава у пољопривредној
производњи. У склопу пројекта, одржано је дванаест трибина за пољопривреднике
приградских насеља, које су обухватиле теме: употреба пестицида, безбедно
одлагање амбалаже и врсте и колочина минералног ђубрива. За потребе пројекта
израђени су и учесницима подељени правилници, едукативне брошуре и флајери.
Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је
од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Сарађујем - не загађујем!", носиоца пројекта: Савез Студената Универзитета у Новом
Саду. Општи циљ пројекта био је подизање нивоа свести грађана и посебно студената
о потреби одвајања и рециклаже папира. Специфичан циљ пројекта био је стварање
јединственог система рециклаже на територији новосадског Кампуса. Након завршене
акције промоције пројекта и постављања кутија за одлагање прикупљено је 500
килограма рециклираног папира који је превезен у рециклажни центар. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Пас уз нас", носиоца пројекта: "УДРУЖЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТИЊА НОВИ САД СПАНС". Пројекат је реализован у циљу мотивације грађана да се определе за
удомљавање и савесно поступање према животињама као и и едукација и
информисање деце о одговорном власништву. Обзиром да је основни узрочник
прекобројне популације напуштених паса неодговорно власништво, удружење је
обучило волонтере, организовало серију радионица за децу као и час бесплатне обуке
за псе и њихове власнике. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
"Енергија за децу", носиоца пројекта: ГРАЂАНИН. У склопу пројекта осмишљена је и
одштампана сликовница за децу и радни лист на тему обновљивих и необновљивих
извора енергије. Сликовница за децу има за циљ да децу едукује о основним
појмовима енергије, енергије сунца, ветра и воде док радни лист представља групу
креативних задатака који кроз решавање омоћућавају деци да примене стечено знање.
Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је
од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Новосадска#чиста обала'', носиоца пројекта: "Кластер за развој руралног туризма
Војводине". Пројекат је реализован у циљу едукације локалног становништва о значају
одржавања чистих речних и каналских обала и бриге о рибљем фонду. За потребе
пројекта реализована је промотивна кампања и презентација, одштампан је и
дистрибуиран едукативни материјал у виду брошура и флајера и организована је
финална акција чишћења отпада на Шодрошу на површини од 10000 m2. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Чувамо природу", носиоца пројекта: "Мој Свет ЛМ". Пројекат је реализован у циљу
едукације деце предшколског узраста о значају компостирања, рециклаже и очувања
биодиверзитета. У склопу пројекта реализовано је 20 радионица у МЗ ''Ветерник'' и МЗ
''Футог''. За потребе пројекта одштампан је и дистрибуиран едукативни приручник за
децу. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о
чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Извор живота", носиоца пројекта: Удружење "ОЗОН 021". У оквиру овог пројекта,
удружење је организовало серију предавања и радионица у циљу подизања еколошке
свести деце о значају очувања и одрживог коришћења водних ресурса и доступности
пијаће воде у свету. Током радионица које су одржане у ОШ ''Јожеф Атила'' и ОШ
''Светозар Марковић'' деци су емитовани едукативни филмови и подељен едукативни
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штампани материјал. 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: Новосадска женска иницијатива.
Пројекат ''Чувајмо благодети природе'' је конципиран на фото конкурсу и изложби
фотографија, а у циљу константне промоције и апела о значају очувања животне
средине. У пројекту је учествовало 50 фотографа аматера, а изложба је организована
у Омладинском креативном центру ОКЦЕ. 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: Центар за
развој комунало стамбеног система. Пројекат је рализован у циљу едукације станара о
начинима заштите животне средине у колективном типу становања и у оквиру
стамбених заједница. Едукација је обухватила седам радионица за станаре и
управнике стамбених јединица на теме: емисија штетних гасова, обновљиви извори
енергије и енергетска ефикасност. За потребе промоције пројекта и анимације
учесника припремљени су и дистрибуирани флајери и плакати. Пројекат је реализован
у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца
пројекта достављен одговарајући извештај.
"Извиђачки камп", носиоца пројекта: Одред извиђача "Иво Лола Рибар". У оквиру
пројекта одржан је тродневни камп на Стражилову у ком су учесници обрађивали теме
извиђаштва, камповања, заштите животне средине, одговорног боравка у природии
улоге интернета и друштвених медија у информисању из области заштите животне
средине. Дневни програм кампа се састојао од предавања, интерактивних радионица и
спортских активности. Пројекат је за циљ имао да кроз неформално образовање
младим људима омогући директан увид у теоријска и практична знања на пољу
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.
"Зелена економија-брошура", носиоца пројекта: Удружење грађана "ФАБРИКА ЗНАЊА
И ОЧУВАЊА". Пројекат је конципиран на изради приручника у којем су обједињени сви
појмови, термини, дефиниције и питања о зеленој економији која је у данашње време
нераскидиво повезана са економским, социјалним и технолошким сегментима
друштвеног система. Након припреме текста, фотографија, дизајна и штампе,
организована је промоција и дистрибуција приручника грађанима. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Каменички парк - Оаза Новог Сада", носиоца пројекта: Институт за омладинске
политике. Пројекат је реализиван у циљу популаризације Каменичког парка и јачања
свести становништва о капацитетима и специфичностима парка по питању
биодиверзитета. Осмишљена је и одштампана публикација ''Каменички парк – Оаза
Новог Сада'' као скуп података о овој јединственој природној и историјској целини.
Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је
од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Волим своју околину", носиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ПРОЛЕЋЕ"
удружење самохраних мајки и очева Новог Сада и Јужно бачког округа. Пројекат је
реализован у циљу едукације деце основношколског узраста о важности рециклаже и
селекције отпада. Организовано је 12 креативних радионица и 8 едукација. Након
теоријског дела на којем су деца, уз едукативне брошуре и видео материјал, упозната
о поступку рециклаже, приступило се практичном и креативном делу на којем су деца
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креирала нове предмете од рециклажног материјала и организовала сортирање
отпадака по кутијама. Пројекат је реализован у ОШ ''Доситеј Обрадовић'' и ОШ ''
Светозар Марковић Тоза''. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
"Искључи то, човече!", носиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "Youth Fest". Пројекат
је реализован у циљу јачања свести о одговорном коришћењу енергије код деце.
Пројекат је конципиран на дизајнирању и креирању друштвене игре ''Искључи то
човече'' која је обухватила теме енергетске ефикасности. Организоване су јавне
презентације у ОШ ''Жарко Зрењанин'', ОШ ''Прва војвођанска бригада'', Медицинској
школи ''7. април'' и Средњој машинској школи у Новом Саду на којима је ова игра
подељена ученицима. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у
уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући
извештај.
''Рециклажом се хуманошћу научи", носиоца пројекта: БЕЗ ОТПАДА. Пројекат је
реализован у циљу едукције деце о важности управљања отпадом и опасности
дивљих депонија У склопу пројекта организовано је четири предавања и четири
ликовне радионице за децу основношколског узраста у МЗ ''Лиман''. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Новосадска еко патрола", носиоца пројекта: "ЕДУКАТИВНО - ИСТРАЖИВАЧКИ
ИНСТИТУТ". Пројекат је реализован са циљем популаризације, јачања свести и
едукације из области заштите животне средине са посебним освртом на природна
богатства на обалама Дунава. Организоване су еко-патроле на приобалном току
Дунава кроз град, у циљу информисања кампера, пецароша и излетника о правилном
одлагању отпада. Током еко-патрола дистрибуиране су брошуре и одржане едукативне
радионице. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном
року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Здрава природа - здраво становништво", носиоца пројекта: Иницијатива за промоцију
и унапређење здравља. Пројекат је реализован са циљем да се укаже на могућност
опстанка човека у природи, без ослањања на савремну цивилизацију. Реализована су
два промотивна догађаја у Лиманском и Футошком парку где је становништво упознато
са пројектом и преузело 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.
"Од предшколског знамо да се енергетски ефикасно понашамо", носиоца пројекта:
Удружење новинара "ЕКО ВЕСТ" . Пројекат је имао за циљ едукацију вапитача и деце
у ПУ ''Радосно детињство'' о значају енергетске ефикасности и обновљивим изворима
енергије. У склопу пројекта организована је обука представника предшколске установе,
ликовне радионице за децу у вртићима ''Свитац'', ''Палчица'', ''Зека'' и ''Весели вртић'',
завршна изложба ликовних радова у оквиру фестивала ''Новосадска јесен'' и
штампање публикације ''Од предшколског знамо да се енергетски ефикасно
понашамо'' који је подељен учесницима пројекта и посетиоцима изложбе. Пројекат је
реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране
носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
"Играм се и учим", носиоца пројекта: "ЈА,ТИ,ОНИ...". У склопу пројекта, Удружење
''ЈА,ТИ,ОНИ...'' је организовало радионице и разговоре за ученике ОШ ''Доситеј
Обрадовић'' и ПУ ''Чаробњак'' а у циљу стицања нових знања о значају очувања
животне средине. Реализоване су едукативне радионице за предшколце и ученике
првог разреда, израђене бојанке инспирисане одговорима деце, ликовни радови и на
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крају организован квиз знања. За потребе пројекта урађен је ЦД са креативном
игрицом и подељен свим учесницима радионица. Пројекат је реализован у потпуности,
на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта
достављен одговарајући извештај.

VI. 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 ПЕРИНС ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Нови Сад.
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите
животне средине, Градска управа за заштиту животне средине је у 2017. години
финансирала штампање:
 Публикација ''Поново ново'' намењена je деци предшколског и школског узраста. У
овој књизи су дате неке идеје за поновну употребу отпада, односно одбачених
ствари које су (привремено) изгубиле вредност. Потребно је мало труда да од
ствари које бисмо иначе бацили, направимо нешто ново и тако допринесемо
смањењу отпада.
 Раднa свескa ''Сачувај планету'' намењена je такође деци предшколског и школског
узраста. Кроз решавање задатке, попуњавање укрштеница, бојење и повезивање
слика, решавање лавиринта деца на занимљив и ефикасан начин уче о очувања
животне средине.
 Брошура ''Окрени нови лист 09'' коју је Градска управа припремила у сарадњи са
Јавним комуналним предузећем „Градско зеленило“. У публикацији је
представљен значај зеленила у урбаним срединама са акцентом на реализацију
програма и пројеката који се односе на очување и унапређење зеленила у
функцији заштите животне средине на јавним површинама на територији Града
Новог Сада.
 Зидни и стони календар – са кратким текстом о заштићеним подручјима на
територији Града Новог Сада.
 Фасцикла, мајица, нотес са хемијском оловком, агенда, рекламна кеса, УСБ
картица – промоција новог сајта Градске управе за заштиту животне средине
www.environovisad.rs.
 ID картица са траком, визит картица.
Едукативни материјал коришћен је за радионице на 25. Међународном сајму ''ЕКО
СВЕТ'', на манифестацији ''Новосадска јесен'', на којима је дељен, пре свега деци
предшколског и школског узраста. Организован је и ликовни конкурс у оквиру ког су деца
слала фотографије својих ликовних радова или предмета на тему ''Поново ново'', а сви
који су се потрудили да то ураде добили су едукативни материјал са промо мајицама на
којима је одштампан лик из публикације ''Поново ново''.
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VII. ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
Трошкови реализације Програмa укључује трошкове за:
1.
Објављивање Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање програма и
пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2017.
годину и Jавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и
развојних пројеката и програма из области заштите животне средине на територији Града
Новог Сада за 2017. у дневном листу "Дневник;
2.
Закуп изложбеног простора на Међународним сајмовима "ЛОРИСТ" - 25.
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 за учешће на наведеном сајму.
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