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На основу члана 4. став 1. Одлуке о накнади за за-

штиту и унапређење животне средине на територији 
Града Новог Сада (‘’Службени лист Града Новог Сада’’, 
бр. 27/2005, 51/2008 и 4/2010), а у вези са чланом 100. 
став 3. и 5. Закона о заштити животне средине (''Службени 
гласник Републике Србије'', бр. 135/2004, 36/2009 и 
72/2009-др.закон), Градоначелник Града Новог Сада, по 
прибављеној сагласности Министарства животне среди-
не и просторног планирања број: 401-00-00286/2010-01 
од 12. марта 2010. године, доноси

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ЗА 2010. ГОДИНУ

1. Овим програмом утврђује се намена и начин ко-
ришћења средстава Буџетског фонда за заштиту жи-
вотне средине (у даљем тексту: Фонд) планираних у 
буџету Града Новог Сада за 2010. годину.

2. Средства Фонда из тачке 1. овог програма, у укуп-
ном износу од 126.000.000,00 динара, оствариће од 
накнаде за заштиту и унапређење животне средине 
која се наплаћује по Одлуци о накнади за заштиту и 
унапређење животне средине на територији Града Но-
вог Сада и дела средстава по основу накнаде за за-
гађивање животне средине која се наплаћују по Закону 
о заштити животне средине, и то од:

-  накнаде за заштиту и унапређивање животне сре-
дине 100.000.000,00 динара и

-  дела накнаде за загађивање животне средине   
26.000.000,00 динара.

3. Средства Фонда из тачке 2. овог програма корис-
тиће се наменски за финансирање обавеза локалне са-
моуправе утврђених законима из области заштите жи-
вотне средине; подстицајних, превентивних и 
санационих програма и пројеката; програма и пројеката 
праћења стања животне средине (мониторинг); програ-
ма заштите и развоја заштићених природних добара; 
научноистраживачких програма и пројеката; едукације 
и јачања свести о потреби заштите животне средине; 
информисања и објављивање података о стању живот-
не средине; трошкова реализације програма, као и дру-
гих активности од значаја за заштиту животне средине 
у Граду, и то:

I. Подстицајне, превентивне и санационе 
 програме и пројекте

60.000.000,00 динара

Планира се реализација пројеката и програма који 
се односе на:

• очување и унапређење зеленила у функцији за-
штите животне средине на територији Града Но-
вог Сада, 

• израду катастра зеленила на територији Града 
Новог Сада,

• стварање предуслова за израду локалног акцио-
ног плана заштите од буке у животној средини, у 
складу са законом,

• мере заштите животне средине у ванредним си-
туацијама, 

• друге подстицајне, превентивне и санационе про-
граме и пројекте за чијом се реализацијом укаже 
потреба.

Ови програми и пројекти биће реализовани у складу 
са решењима и обавезама проистеклим из закона, и у 
сарадњи са другим субјектима система заштите живот-
не средине.

II. Програме и пројекте праћења стања животне 
 средине (мониторинг) на  територији Града 
 Новог Сада

25.000.000,00 динара

Планира се реализација законом утврђених обавеза 
Града у области мониторинга, као и других програма и 
пројеката праћења стања животне средине:

• праћење квалитета ваздуха,
• праћење и прогноза аерополена,
• праћење нивоа комуналне буке,
• праћење квалитета воде јавних купалишта,
• праћење квалитета површинских вода,
• праћење квалитета подземних вода
• праћење ултраљубичастог (UV) зрачења,
• праћење електромагнетског зрачења,
• праћење квалитета земљишта,
• мерења у ванредним ситуацијама.

За реализацију наведених програма и пројеката за-
кључиће се уговори са овлашћеним стручним и науч-
ним организацијама и установама, а у складу са пропи-
сима.
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III.  Програме заштите и развоја заштићених 
  природних добара на територији Града 
  Новог Сада

7.500.000,00 динара
Актима Скупштине Града Новог Сада стављени су 

под заштиту Парк природе ‘’Бегечка јама’’ и споменици 
природе: ‘’Каменички парк’’, ‘’Футошки парк’’, ‘’Копривић 
у центру Новог Сада’’, ‘’Јаворолисни платан у Новом Са-
ду’’, ‘’Амерички платан на Сајлову’’, ‘’Дуд на Ченејском 
салашу’’, ‘’Платан у дворишту школе ‘’Милош Црњанс-
ки’’ у Новом Саду’’ и ‘’Амерички платан у Футогу’’.

У 2010. години ће се разматрати планови управљања 
заштићеним подручјем и финансирати или суфинанси-
рати реализација приоритетних програмских активнос-
ти, а на основу конкретних пројеката понуђених од 
стране управљача заштићеног подручја.

IV.  Научноистраживачке програме и пројекте
16.000.000,00 динара

На основу Јавног конкурса објављеног у средствима 
јавног информисања у складу са Правилником о суфи-
нансирању научноистраживачких програма и пројеката 
и активности на јачању свести о потреби заштите жи-
вотне средине (‘’Службени лист Града Новог Сада’’, 
број 6/2006), средствима у укупном износу од 8.000.000 
динара, суфинансираће се научноистраживачки пројек-
ти из области животне средине, за којима постоји по-
треба и интерес да се реализују на територији Града 
Новог Сада, а који дају применљиве научне резултате у 
краћем временском периоду, уз конкретна решења која 
доприносе заштити и унапређењу животне средине на 
територији Града Новог Сада

На основу посебног акта Градоначелника Града Но-
вог Сада, а зависно од потреба Града финансираће се 
или суфинансирати научноистраживачки пројекти из 
области животне средине чији резултати и решења 
омогућавају решавање приоритетних проблема и до-
приносе заштити и унапређењу животне средине на те-
риторији Града Новог Сада. За реализацију ових науч-
ноистраживачких пројеката планирана су средства у 
укупном износу од 8.000.000 динара

V. Образовне активности и јачање свести 
 о потреби заштите животне средине

10.000.000,00 динара

У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести 
и популаризације заштите животне средине, Градска 
управа за заштиту животне средине (у даљем тексту: 
Управа) ће, средствима у укупном износу од 5.000.000 
динара, самостално или у сарадњи са другим субјекти-
ма, организовати или учествовати у предавањима, се-
минарима, трибинама, скуповима, манифестацијама, 
акцијама из области заштите и унапређења животне 
средине и обележавању значајних датума и догађаја, 
као што су:

• сајмови заштите животне средине,
• Сат за планету
• Дан планете Земље,

• Светски дан заштите животне средине,
• Дан Дунава,
• Новосадско пролеће,
• Новосадска јесен,
• Фестивал меда,
• Дани без аутомобила,
• Јелка са бусеном, 
• други значајни датуми, догађаји, манифестације и 

акције.

Образовне и друге активности које доприносе јачању 
свести о потреби заштите животне средине суфинанси-
раће се и средствима у укупном износу од 5.000.000 ди-
нара а на основу Јавног конкурса објављеног у сред-
ствима јавног информисања у складу са Правилником 
о суфинансирању научноистраживачких програма и 
пројеката и активности на јачању свести о потреби за-
штите животне средине.

VI. Информисање и објављивање података 
  о стању и квалитету животне средине

6.000.000,00 динара

У циљу редовног, благовременог, потпуног и објек-
тивног обавештавања јавности о стању животне среди-
не; јавности рада Управе и јачања свести о значају за-
штите животне средине, наставиће се континуирано 
иновирање Интернет презентације Управе. Истовреме-
но ће се радити на обавештавању јавности о стању жи-
вотне средине путем средстава јавног информисања, 
путем израде публикација и другог штампаног мате-
ријала.

VII.  Трошкови реализације Програма
1.500.000,00 динара

Средства намењена за трошкове реализације Про-
грама користиће се за обезбеђивање услова за реали-
зацију програмских активности, као што је закуп имови-
не и простора, објављивање огласа у средствима јавног 
информисања.

4. Уколико се приходи и примања Фонда у току 
буџетске године не остварују у планираном износу рас-
ходи ће се остваривати по приоритетима које утврди 
Градоначелник Града Новог Сада, и то: обавезе утврђе-
не законом и раније преузете уговорне обавезе.

5. Средства из тачке 2. овог програма могу да се 
увећају за износ неутрошених, наменских средстава 
пренетих из претходне године и за износ донација и 
прихода из других извора, која ће се користити у складу 
са овим програмом.

6. Управа прати и надзире наменско коришћење 
средстава Фонда и извршавање уговорних права и оба-
веза корисника средстава:

1.  непосредним увидом овлашћеног лица Управе и/
или

2.  на основу обавештења и документације доставље-
не од стране корисника средстава.
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7. Овај програм објавити у ‘’Службеном листу Града 
Новог Сада’’.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 501-2/2010-7-II
17. март 2010. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

Редакција “Службеног листа Града Новог Сада”

—
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских 

прописа и других аката  ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 5/93), даје се 

ИСПРАВКА
ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

НОВОГ САДА

У Пословнику Скупштине Града Новог Сада ("Служ-
бени лист Града Новог Сада" број 12/2010) треба извр-
шити следеће техничке исправке:

- у члану 30. став 2. број "77." замењује се бројем 
"78."

- у члану 88. став 4. број "103." замењује се бројем 
"104."

- у члану 149. став 1. број "147." замењује се бројем 
"148."

Ову исправку објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Секретар
Број: 286/2010-I
20. април 2010. године
НОВИ САД

Заменик секретара
       Игор Башнец, с.р.
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Izdava~: Grad Novi Sad, Gradska uprava za propise Grada Novog Sada. Odgovorni urednik: Igor Ba{nec.
Uredni{tvo: Gradska uprava za propise Grada Novog Sada, 
21000 Novi Sad, @arka Zrewanina 2, Telefon: 021/451-726.

Godi{wa pretplata: 3.500,00 dinara. Uplatni ra~un broj: 840-742341843-24;
Po modelu 97 sa pozivom na broj 20-511, Ministarstvo finansija - Uprava za trezor,  Filijala Novi Sad.

Primalac: Prihodi gradskih organa uprave
Svrha pla}awa: Za "Slu`beni list Grada Novog Sada".

Ra~unarska obrada i {tampa:
Slu`ba za zajedni~ke poslove organa Grada Novog Sada, @arka Zrewanina 2, 21000 Novi Sad, telefon 021/420-299.
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Редакција “Службеног листа Града Новог Сада”

— Исправка Пословника Скупштине 
 Града Новог Сада 305


