SLU@BENI LIST
GRADA NOVOG SADA
Godina XXVIII - Broj 49

NOVI SAD, 2. decembar 2009.

ГРАД НОВИ САД

Скупштина

1190
Скупштина Града Новог Сада на основу члана 24.
тачка 5. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст
(“Службени лист Града Новог Сада“, број 43/2008), на
XIX седници 27. новембра 2009. године, доноси

СТРАТЕГИЈУ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА
ГРАДА НОВОГ САДА
I. ПОТРЕБА ЗА ИЗРАДОМ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА
Захваљујући свом геостратешком положају и предузетничком духу својих грађана, Нови Сад је одувек био
центар економског равоја. Успех сваке локалне заједнице зависи од њене способности да се прилагоди динамичним условима тржишне привреде. Сложени услови
пословања и конкуренција на глобалном нивоу захтевају системски приступ економском развоју. Стратешко
планирање локалног економског развоја, заједнице користе како би повећале продуктивност, побољшале услове за инвестирање и конкурентност локалних привредних субјеката, као и своју конкурентност у односу
на друге локалне заједнице. Потреба заједнице да
створи боље услове за живот својих грађана у великој
мери ће зависити од њене способности да схвати процес локалног економског развоја (ЛЕР).
Локални економски развој је процес у коме се удружују представници свих сектора на локалном нивоу како би привлачењем инвестиција и отварањем нових
радних места побољшали квалитет живота локалног
станoвништва. За успешну реализацију овог процеса
неопходан је системски приступ планирању економског
развоја, уз максимално искоришћење свих расположивих ресурса. Стратешки план, у којем су идентификовани кључни проблеми и начини њиховог решавања, омогућава остварење наведених циљева.
Током израде Стратегије анализиране су и вредноване потенцијалне развојне могућности, у циљу привлачења што већег броја инвестиција. Стратегија ће
помоћи да Град Нови Сад настави свој развојни пут и
остане један од водећих градова у Србији и региону.
Стратегија привредног развоја Града Новог Сада
припремана је у складу са визијом привредног развоја,
и потребама становништва Града Новог Сада. Израђена је за период од 2010. до 2014. године. Kвантитатив-
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на и квалитативна анализа расположивих ресурса Града Новог Сада, представљена документом «Профил
заједнице» и резултатима анкете «Мишљење привредног сектора», основа су за израду стратешког документа који се састоји из визије, SWOT анализе, кључних области развоја, циљева, пројеката по кључним областима,
годишњих акционих планова за период за који се доноси стратешки план и плана имплементације акционих
планова за 2010. годину.
У изради Стратегије учествовали су чланови Комисије за израду Стратегије привредног развоја Града Новог Сада, коју су чинили представници привредног сектора, јавног сектора, одборничких група, удружења и
асоцијација релевантних за локални економски развој.
Канцеларија за локални економски развој обављала је
стручне и административно-техничке послове за Комисију за израду Стратегије.
Техничку и стручну помоћ у процесу израде Стратегије привредног развоја Града Новог Сада пружао је
The Urban Institute кроз MEGA програм (Municipal Economic Growth Activity), који финансира USAID. У изради
Стратешког плана локалног економског развоја,
коришћена је партиципативна методологија The Urban
Institute кроз MEGA програм.

II. МЕТОДОЛОГИЈА
Процес израде Стратешког плана обухватио је следеће:
1. Анализа свих постојећих ресурса Града Новог
Сада (на основу радне верзије документа «Профил заједнице» и резултата анкете «Мишљење
привредног сектора»);
2. Формирање Привредног савета Града Новог Сада
3. Формирање Комисије за израду Стратегије привредног развоја Града Новог Сада;
4. Креирање Стратешке визије и дефинисање Кључних области економског развоја;
5. SWОТ анализа;
6. Дефинисање циљева и пројеката;
7. Приоритизација и израда плана имплементације;
8. Израда стратешког плана;
9. Јавна расправа;
10. Усвајање стратешког плана.
Истраживање «Мишљење привредног сектора» у
Новом Саду спроведено је у јануару 2009. године.
Резултати истраживања презентовани су члановима
Привредног савета и Комисије за израду Стратегије, и
коришћени су у изради Стратегије. Профил заједнице
је документ који садржи све статистичке показатеље о
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Граду, који могу да користе потенцијални инвеститори и
постојећа привреда. Радна верзија "Профила заједнице"
коришћена је и у изради Стратегије, а завршетак коначне верзије документа планиран је након јавне расправе
о Стратегији.
Привредни савет Града Новог Сада основан је 27.
фебруара 2009. године као саветодавно тело Градоначелника за питања економског развоја Града. Чланови
Савета су укључени у рад Комисије за израду Стратегије привредног развоја Града Новог Сада, учествују у
изради Стратегије, годишњих планова и програма и њиховој имплементацији.
Комисија за израду Стратегије привредног развоја Града Новог Сада основана је 15. априла 2009.године. Чланови Комисије су представници приватног и
јавног сектора, одборничких група, удружења и асоцијација релевантних за локални економски развој.
Задатак Комисије је да:
- утврди динамику израде Стратегије привредног
развоја Града Новог Сада;
- на основу анализе документа «Профил заједнице»,
резултата анкете «Мишљење привредног сектора» и других докумената релевантних за израду
Стратегије привредног развоја Града Новог Сада,
изради SWОТ анализу заједнице и утврди кључне области развоја;
- формира радне групе ради израде акционих планова по кључним областима развоја, из реда чланова Комисије;
- изради Стратегију привредног развоја Града Новог
Сада и достави Градоначелнику Града Новог Сада.

ȼɂɁɂȳȺ

SWOT
ɚɧɚɥɢɡɚ

Ʉȴɍɑɇȿ
ɈȻɅȺɋɌɂ

I ɟɬɚɩɚ ɢɡɪɚɞɟ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ

Након потврђивања свих пројеката извршена је приоритизација пројеката, на којој су радиле Радне групе
као и читава Комисија, и сачињени су акциони планови и план имплементације акционих планова за
2010. годину.

2. decembar 2009.

Визија привредног развоја Града представља
виђење економске будућности Новог Сада. Она треба
да инспирише, да захтева најбоље и највише у датим
условима, да одражава амбициозно постављене, али
ипак реалне циљеве. Заснива се на кључним областима и повезује стратешки план у једну целину. Њена сврха је да усмери акционе планове који ће утицати на развој и изглед Града током наредних 5 до 15 година.
SWOT анализа је метод који се користи у стратешком планирању, и укључује идентификовање интерних
и екстерних фактора који имају повољан или неповољан
утицај на, у овом случају, привредни развој Града.
Кључне области привредног развоја су најважнији
економски проблеми који ће се разматрати у Стратешком плану, и они морају бити у оквиру расположивих
људских и финансијских ресурса које Град може издвојити у ту сврху. Кључне области представљају основ
и правац Стратегије, ослањају се и истичу компаративне предности и ресурсе које локална заједница поседује. Области треба да буду довољно широке да из њих
могу да проистекну циљеви, а затим и пројекти чијим
спровођењем треба да се унапреди привреда Града
Новог Сада.
Поделом чланова Комисије у Радне групе започета
је II етапа која је од суштинске важности за израду
Стратегије, јер она садржи конкретне начине остварења привредног развоја Новог Сада. Свака Радна група је формулисала циљеве привредног развоја у датој
кључној области и предложила конкретне пројекте за
остварење ових циљева. Предлог пројекта подразумева: опис пројекта, циљ и задатке, резултате и надлежне
за остварење пројекта, начин финансирања и слично.

ɐɂȴȿȼɂ
ɭ ɫɜɚɤɨʁ
ɨɛɥɚɫɬɢ

ɉɊɈȳȿɄɌɂ
ɭ ɨɤɜɢɪɭ
ɫɜɚɤɨɝ ɰɢʂɚ

Ⱦɟɬɚʂɚɧ
ɨɩɢɫ ɫɜɚɤɨɝ
ɉɊɈȳȿɄɌȺ

II ɟɬɚɩɚ ɢɡɪɚɞɟ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ

Да би се реализовао план имплементације акционих
планова за 2010. годину, неопходно је да институције и
организације надлежне за остварење пројеката, предузму све неопходне мере и ускладе своје пословање
са планом имплементације.

2. decembar 2009.
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ИЗРАДА СТРАТЕШКОГ ПЛАНА
ɅɉɇɃɌɃȴȻ ɢɛ ɣɢɫɛɟɮ Ɍɭɫɛɭɠɞɣʂɠ ɪɫɣɝɫɠɟɨɩɞ ɫɛɢɝɩʂɛ Ⱦɫɛɟɛ Ɉɩɝɩɞ Ɍɛɟɛ

«ɇɣɳʃɠʄɠ ɪɫɣɝɫɛɟɨɩɞ ɬɠɥɭɩɫɛ»

ȽɃɂɃȴȻ

«Ɋɫɩɯɣɦ ɢɛʂɠɟɨɣɱɠ»

SWɉɍ ȻɈȻɆɃɂȻ

ɅȵɎɒɈɀ ɉȼɆȻɌɍɃ

Ɋɩɟɠɦɛ Ʌɩɧɣɬɣʂɠ ɮ ɋȻȿɈɀ ȾɋɎɊɀ ɪɫɠɧɛ ɥʃɮɲɨɣɧ ɩɜɦɛɬɭɣɧɛ

ɑɃȵɀȽɃ ɮ ɬɝɛɥɩʂ ɥʃɮɲɨɩʂ ɩɜɦɛɬɭɣ

ɊɋɉȴɀɅɍɃ ɮ ɩɥɝɣɫɮ ɬɝɛɥɩɞ ɱɣʃɛ

ɊɋɉȴɀɅɍɈɃ ɏɉɋɇɎɆȻɋɃ ɟɠɭɛʃɛɨ ɩɪɣɬ ɬɝɛɥɩɞ ɪɫɩʂɠɥɭɛ

ɊɋɃɉɋɃɍɃɂȻɑɃȴȻ ɊɋɉȴɀɅȻɍȻ

ȻɅɑɃɉɈɃ ɊɆȻɈɉȽɃ

ɊɆȻɈ ɃɇɊɆɀɇɀɈɍȻɑɃȴɀ ȻɅɑɃɉɈɃɐ ɊɆȻɈɉȽȻ ɂȻ 2010. ȾɉȿɃɈɎ

ɈȻɑɋɍ ɌɍɋȻɍɀɓɅɉȾ ȿɉɅɎɇɀɈɍȻ

ȴȻȽɈȻ ɋȻɌɊɋȻȽȻ

ɌɍɋȻɍɀɓɅɃ ȿɉɅɎɇɀɈɍ - ɎɌȽȻȴȻȶɀ
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III. СТРАТЕШКА ВИЗИЈА
развоја Града Новог Сада

2. decembar 2009.

IV. SWOT (интерна и екстерна) АНАЛИЗА

Нови Сад је један од најразвијенијих градова у југоисточној Европи, на кључним воденим и копненим саобраћајницама, препознат као сигурно, здраво и подстицајно место за живот, рад и инвестирање.
Успешан и ефикасан административни центар Војводине, град са електронском локалном управом која подстиче и подржава развој савремене привреде.
Лидер у сектору информационих технолoгија, развоја здраве хране и еко сектора, дистрибуције и логистике.
Инкубатор иновација, модеран универзитетски, културни, туристички, сајамски и конгресни центар региона, традицијом богат фестивалски град међународног
значаја.
Стабилна, савремена и демократична мултинационална заједница, град са перспективом и препознатљивим
статусом двосмерних урбаних врата Европе.

SWOT (енглески) = Strengths, Weaknesses, Opportunities,
Threats,
(српски)= предности и недостаци (интерна
анализа), шансе и претње (екстерна анализа)
SWOT анализа је метод који се користи у стратешком
планирању, и укључује идентификовање интерних и
екстерних фактора који имају повољан или неповољан
утицај на, у овом случају, привредни развој Града.
Предности и недостаци (интерна анализа) – анализиране су предности и недостаци локалне заједнице у
односу на свако критично питање. Нагласак је стављен
на разне елементе инфраструктуре локалне заједнице.
Шансе и претње (екстерна анализа) – идентификоване су и оцењене кључне шансе и претње које представља спољашње окружење.
SWOT анализом идентификоване су следеће интерне
карактеристике Града (као предности, односно недостаци) и екстерни фактори који утичу на развој Града (шансе и претње):

SWOT
Предности (снаге)

Слабости (недостаци)

Природни ресурси

Недовољна искоришћеност коридора 10, и железнице

Позитиван демографски тренд

Релативно стара старосна структура становништва због
механичке миграције (39,37 година)

Образoвана радна снага

Недовољна компатибилност привреде града и
расположивих ресурса (недовољна искоришћеност
пољопривредних потенцијала)

Урбанизованост града

Непланско и нерационално коришћење простора

Величина тржишта

Недостатак инфраструктурно опремљених локација за
инвеститоре

Други град по величини у Србији

Непостојање активности града у погледу доношења
пакета олакшица за привлачење инвестиција

Развијен терцијарни сектор

Недовољна развијеност прерађивачке индустрије

Културни центар

Недовољна подршка малим и средњим предузећима и
предузетницима који желе да покрену сопствени бизнис

Туристички центар

Недостатак јединственог простора за културна
дешавања и непостојање организованог управљања
културним добрима

Административни центар

Недовољно изграђена еколошка свест

Сајамски центар

Неадекватна прилагођеност образовног система
потребама привреде

Мултиетничност градског становништва као ресурс

Непостојање препознатљивог имиџа Новог Сада

Туристичка организација Града Новог Сада

Недовољна искоришћеност Туристичке организације
Града Новог Сада
Недовољна комуналнa опремљеност у неким насељима
у граду
Постојање дивљих депонија
Непостојање адекватног прилаза/излаза на аутопут
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Шансе (могућности)

Broj 49 – Strana 1523.

Претње (опасности)

Река Дунав (коридор 7) као сегмент најважније
европске саобраћајнице

Светска економска криза

Географски положај: у средишту Европе, на
коридорима 7 и 10

Нестабилна политичка ситуација

Споразуми о слободној трговини (ЦЕФТА, Споразум
између Србије и Руске Федерације итд.)

Низак кредитни рејтинг државе

Чланство у Европској унији

Спорост процеса придруживања Европској унији

Постојање Луке Нови Сад

Смањење утицаја Новог Сада децентрализацијом
власти и преношењем надлежности

Укључивање Универзитета у привредне токове

Демографска слика Србије

Могућност за браунфилд инвестиције кроз:
1. повраћај војне имовине,
2. приватизацију друштвеног односно државног
капитала у предузећима и другим правним лицима

Неадекватна пореска политика државе

Стварање приватно јавних партнерстава
Стварање стимулативног законодавног оквира који
подржава директне инвестиције
Емитовање општинских обвезница
Унапређење квалитета рада локалне управе
Легализација – решавање проблема нелегално
подигнутих објеката
Унапређење наплате пореза на имовину
Увођење Новог Сада у систем геопаркова,
сертификација Фрушке горе, са циљем развоја туризма
Резерват природе Ковиљско-петроварадински рит,
погодан за развој научног туризма
Еколошки инжињеринг (управљање депонијама)
Близина аеродрома
Развијање агро-туризма
Седиште АП Војводине
Враћање имовине локалним самоуправама

V. КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ
Комисија за израду Стратегије Града утврдила је
следеће кључне области привредног развоја:
КЉУЧНА ОБЛАСТ „А“ „Привлачење инвестиција и
стварање позитивне пословне климе“

КЉУЧНА ОБЛАСТ „Б“ „Подршка и развој малих и
средњих предузећа“
КЉУЧНА ОБЛАСТ „Ц“ „Развој савремених технологија
и унапређење образовног система“
КЉУЧНА ОБЛАСТ „Д“ „ Унапређење туризма“
КЉУЧНА ОБЛАСТ „Е“ „Развој пољопривреде“

1524. strana – Broj 49

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

1. КЉУЧНА ОБЛАСТ “А”
“ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА И СТВАРАЊЕ
ПОЗИТИВНЕ ПОСЛОВНЕ КЛИМЕ”
Нови Сад као највећи град у Покрајини и покретач
развоја региона, има потенцијал да понуди инвеститорима бројне погодности за пословање, као што су високо квалификована радна снага, добар географски положај, бесцарински приступ тржишту од 190 милиона
потрошача и друге. Mеђутим, број потенцијалних страних и домаћих инвестиција није на задовољавајућем
нивоу. Проблеми који се појављују у вези са привлачењем инвестиција и стварањем позитивне пословне
климе, су: цена грађевниског земљишта, дуг период за
издавање потребних дозвола и недостатак повољних
локација. Последица тога је да се инвеститори опредељују за друге општине или градове, што доводи до
изостанка прихода и нових радних места. Такође не
треба занемарити ни неповољан утицај Светске економске кризе.
Директне инвестиције су важне за сваку локалну
заједницу, јер не само да уносе неопходна финансијска
средства у локалне економије, него и нове менаџерске
вештине, иновације и технологије, нова тржишта и нове
пословне шансе за локална предузећа. Поред тога, и
сам процес кружења капитала се убрзава, што доноси
чешће и веће фискалне приходе властима. У исто
време, свака привучена инвестиција повећава шансу за
нове инвестиције и побољшава имиџ града у овој
високо конкурентној активности. Земље, региони и
градови нуде различите подстицаје како би придобили
нове инвеститоре, тако да је данас, сем директне
конкуренције географски блиских градова и регија,
Нови Сад суочен са изазовима подстицајних политика
привлачења инвестиција градова у другим земљама
света.
Треба нагласити да инвеститори прво доносе одлуку
у коју конкретну земљу ће уложити свој капитал, а затим
се опредељују за локалну заједницу у којој ће покренути
производњу, градити дистрибутивни центар или неки
други објекат. У том тренутку, сваки град који тежи да за
себе придобије инвестицију, такмичиће се са свим
осталим градовима у земљи или региону.
Међу приоритетним потребама данашњих инвеститора, које су основа за одлучивање о локацији инвестиције,
јесу: квалификована и обучена радна снага, расположивост објеката и/или локација са свим саобраћајно-комуналним услугама (техничка инфраструктура), порески и
финансијски подстицаји, пословна клима града, која се
огледа у професионалном и приступачном понашању
јавних званичника, ниво квалитета услуга које пружа
локална управа, близина робно- транспортних центара,
аутопутева и аеродрома, као и одређени ниво квалитета живота за страно особље које ће се преселити у
град. Из овога се јасно види да је веома значајно да се
стално ради на побољшању квалитета живота и услова
пословања.
Свака успешна стратегија привредног развоја треба
да се заснива на стварању такве пословне климе која
ће, не само привући инвестиције које отварају нова радна места, него и задржати постојеће фирме и подстаћи
пораст броја нових предузетника. Побољшање послов-
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не климе у локалним заједницама постиже се успостављањем механизама комуникације представника локалних власти и представника пословне заједнице, у
циљу заједничке сарадње на превазилажењу постојећих проблема, као и конципирања заједничких
предлога самих аката који се односе на пословање, а
доноси их локална самоуправа, те побољшање проходности ка органима власти Покрајине и Републике.
У Новом Саду већ постоји институционални предуслов добре сарадње привредног сектора и представника
локалне управе, а то су формирани Привредни савет
(који чине представнци привреде, Универзитета у Новом Саду и Националне службе за запошљавање), а
његова улога је да указује на проблеме са којима се
сусреће привредни сектор и даје предлоге за њихово
превазилажење, и Канцеларија за локални економски
развој (која делује у два основна правца: привлачење
домаћих и страних инвестиција и помоћ постојећој пословној заједници).
Да би се привукле инвестиције и створила позитивна
пословна клима, неопходно је јачати већ постојеће капацитете у оквиру Градске управе, предано спроводити
стратегију локалног економског развоја, те перманентно ослушкивати интересе привредника и поредити искуства са развијеним земљама Европске уније, ради
нормирања аката по којима послују предузећа на начин
који ће им омогућити брзо, ефикасно и неометано функционисање.

АКЦИОНИ ПЛАН
Акциони план за кључну област „A“
„Привлачење инвестиција и стварање
позитивне пословне климе“
ЦИЉ:
A 1. Унапређење рада локалне администрације у
складу са потребама инвеститора
ПРОЈЕКТИ за циљ A 1.:
А 1.1 Постављање сајта за нове инвеститоре са
ГИС-ом Града (ГИС апликација катастра земљишта
Новог Сада; Израда ГИС емитера електромагнетног
зрачења на територији Града Новог Сада, Израда
ГИС зелених површина/катастра зеленила на територији Града Новог Сада и друго),
носилац: ЈП “Завод за изградњу Града”, партнери:
Град Нови Сад - Градска управа за заштиту животне
средине, Природно-математички факултет - Центар за
просторне информације Војводине, ЈКП „Информатика“,
Технолошки факултет
временски оквир: 10 месеци
извор финансирања: ЈП “Завод за изградњу Града”,
Град Нови Сад, Покрајина
очекивани резултат: Инвеститорима ће бити доступне све релевантне информације за нове инвестиције, а на ГИС-у ће моћи да виде конкретну локацију са
постојећом инфраструктуром.
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А 1.2 Развој система за анализу пријава грађана
за непрописно паркирана возила путем ММС-а или
и-мејла,
носилац: ЈКП „Паркинг сервис“
временски оквир: 5 месеци
извор финансирања: Град Нови Сад
очекивани резултат: Систем омогућава ефикасну
анализу пристиглих пријава о непрописно паркираним
возилима, смањиће се број непрописно паркираних
возила.
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временски оквир: 1 година
извор финансирања: донатори , Град Нови Сад
очекивани резултат: Поједностављење процедура
и рада локалне администрације у циљу лакшег и бржег
задовољења потреба грађана и потенцијалних инвеститора.
А 1.8 Јединствени информациони систем Града
помоћу кога грађани у кратком року добију одговор
о статусу решавања њиховог захтева (систем 48 сати);
носилац: Град Нови Сад,

А 1.3 Развој система за визуелно и СМС обавештавање о броју слободних места на затвореним паркинг-просторима,
носилац: ЈКП „Паркинг сервис“
временски оквир: 6 месеци
извор финансирања: Град Нови Сад
очекивани резултат: Систем омогућава рационално и ефикасно коришћење расположивих паркинг-места
на затвореним паркинг-просторима, смањују се гужве и
загађење животне средине.
А 1.4 Развој система за плаћање платним картицама услуга паркирања на затвореним паркиралиштима,

извор финансирања: Град Нови Сад, донатори
очекивани резултат: Ефикаснија администрација,
лакше и брже задовољење потреба грађана.
A 1.9 Обједињени центар за издавање дозвола за
привреду (One stop shop);
носилац: Град Нови Сад, партнери: ЈП “Завод за изградњу Града”, ЈКП “Информатика”
извор финансирања: Град Нови Сад, донатори
очекивани резултат: Поједностављење процедура
и скраћивање времена потребног за добијање дозвола
за привреду.

носилац: ЈКП “Паркинг сервис”

А 1.10 Општеградски центар,

временски оквир: 5 месеци

носилац: Град Нови Сад,

извор финансирања: Град Нови Сад
очекивани резултат: Систем омогућава ефикасан
систем уласка и изласка са затворених паркинг-простора, смањује се могућност злоупотребе приликом рада
са готовином.
А 1.5 Имплементација пословних процеса градских управа у софтверском систему за управљање
документима и пословним процесима (Аутоматизација пословног процеса)
носилац: ЈКП “Информатика”, партнери: Регионална
привредна комора Нови Сад
временски оквир: 22 месеца
извор финансирања: Град Нови Сад, ЕУ пројекти,
донатори
очекивани резултат: Ефикасније пружaње услуга
градских управа ка грађанима и привредним субјектима.

извор финансирања: Република, Покрајина, Град Нови Сад, донатори
очекивани резултат: Обједињавање свих градских
институција на једном месту, ефикаснија администрација.
А 1.11 Програм рационализације у пословању јавних предузећа, јавно комуналних предузећа и установа у надлежности Града Новог Сада,
носилац: Град Нови Сад
извор финансирања: Град Нови Сад, донатори
очекивани резултат: Рационалније и јефтиније пословање јавних предузећа, јавно комуналних предузећа
и установа путем смањења трошкова пословања кроз
ангажовање субјеката за обављање несуштинских делатности на тржишту.
ЦИЉ:

А 1.6 Израда база података за потребе инвеститора и постојеће привреде,
носилац: Град Нови Сад – Канцеларија за локални
економски развој
временски оквир: у току
извор финансирања: Град Нови Сад, донатори
очекивани резултат: Израда публикације „Профил
заједнице“, која пружа инвеститорима неопходне информације о Граду, и ажурирање на годишњем нивоу.

A 2. Унапређење инфраструктуре (за инвеститоре
и увођење ПЈП модела - модела приватно-јавног
партнерства)
ПРОЈЕКТИ за циљ A 2.:
А 2.1 Марина – Каменичка ада, обезбеђивање неопходне инфраструктуре и санирање грађевинског
земљишта,
носилац: ЈП “Завод за изградњу Града”
временски оквир: 2010 – 2014. година

A 1.7 Гиљотина прописа,
носилац: Град Нови Сад,

извор финансирања: Град Нови Сад, приватни капитал, Покрајина, Република
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очекивани резултат: Комунално опремање аде
омогућава изградњу нових капацитета, као и могућност
изградње трговинско-услужног центра.
А 2.2 Мишелук II, развијање секундарне мреже у
стамбеним зонама,
носилац: ЈП “Завод за изградњу Града”
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А 2.7 Изградња магацина са припадајућим анексима,
носилац: ЈКП “Новосадска топлана”
временски оквир: 5 месеци
извор финансирања: ЈКП “Новосадска топлана’, донатори

извор финансирања: Град Нови Сад, приватни капитал, Покрајина, Република

очекивани резултат: Изградњом магацинског простора, ствара се битан предуслов за квалитетно магацинско пословање, изградњом потребних анекса решава се и смештај машинске и електрорадионице.

очекивани резултат: Обезбеђење додатних просторних капацитета за развој колективног и индивидуалног становања, растерећење градског језгра.

А 2.8 Повезивање ТО “Север” са ТЕ-ТО, повезни
вреловод ,

временски оквир: 2010 – 2012. година

носилац: ЈКП “Новосадска топлана”
А 2.3 Улица Паје Радосављевића, развијање секундарне мреже у индустријским зонама и веза са
централним пречистачем,
носилац: ЈП “Завод за изградњу Града”
временски оквир: 2010 – 2012. година
извор финансирања: Град Нови Сад, приватни капитал, Покрајина, Република
очекивани резултат: Обезбеђење додатних просторних капацитета за развој индустрије и мале привреде у зони Север I.
А 2.4 Западна обилазница - од Руменачке до коридора 10, развијање секундарне мреже у индустријским зонама (и изградња саобраћајнице),
носилац: ЈП “Завод за изградњу Града”
временски оквир: у току
извор финансирања: Град Нови Сад, приватни капитал, Покрајина, Република
очекивани резултат: Обезбеђење додатних просторних капацитета за развој индустрије и мале привреде у зони Север I.
А 2.5 Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Каћ и Будисава,
носилац: ЈКП “Водовод и канализација”
временски оквир: 2010 – 2011. година
извор финансирања: Град Нови Сад (планом предвиђена на основу уређивања грађевинског земљишта),
Покрајина - Фонд за капитална улагања, донатори.
очекивани резултат: Побољшање услова живота
становника насеља Каћ и Будисава – ефекти заштите
животне средине.
А 2.6 Изградња два вреловодна котла снаге по 58
МW – ТО „Север“,
носилац: ЈКП “Новосадска топлана”
временски оквир: 10 месеци
извор финансирања: Град Нови Сад, ПокрајинаФонд за капитална улагања, донатори.
очекивани резултат: Изградња два вреловодна вода задовољила би постојеће потребе за топлотном
енергијом.

временски оквир: 6 месеци
извор финансирања: Град Нови Сад, Покрајина –
Фонд за капитална улагања, донатори
очекивани резултат: Побољшање квалитета испоруке топлотне енергије, повећавање поузданости система, омогућавање коришћења алтернативног горива (мазута) у погонима ТЕ-ТО, побољшавање услова становања.
А 2.9 Изградња вреловодне мреже, магистрални
вреловод и магистрални огранак на Булевару
oслобођења,
носилац: ЈКП “Новосадска топлана’
временски оквир: 4 месеца
извор финансирања: ЈКП “Новосадска топлана”, донатори
очекивани резултат: Изградњом магистралног вреловода и огранка у продужетку Булевара oслобођења
омогућиће се прикључење новоизграђених објеката и
објеката који су у изградњи, побољшаће се квалитет у
снабдевању топлотном енергијом потрошача у блоку
Грбавице.
А 2.10 Реконструкција ТО “Север” са ТЕ-ТО, производња и дистрибуција топлотне енергије
носилац: ЈКП “Новосадска топлана”
временски оквир: 9 месеци
извор финансирања ЈКП “Новосадска топлана”, донатори.
очекивани резултат: Побољшање квалитета испоруке топлотне енергије, повећавање поузданости система, омогућавање коришћења алтернативног горива
(мазута), побољшавање услова становања.
А 2.11 Реконструкција вреловодне мреже, замена
хаварисаних и дотрајалих делова вреловодне мреже
носилац: ЈКП “Новосадска топлана”
временски оквир: 8 месеци
извор финансирања: ЈКП “Новосадска топлана”, донатори
очекивани резултат: Било би омогућено боље секционисање вреловодне мреже, а самим тим и боља манипулација током експлоатације, што би смањило периоде
без испоруке топлотне енергије приликом појава хаварија
на околним деловима вреловодне мреже.
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А 2.12 Реконструкција топлотних подстаница у
циљу аутоматизације, даљинског надзора и управљања на конзумном подручју ТО „Запад”
носилац: ЈКП “Новосадска топлана“
временски оквир: у току
извор финансирања: Град Нови Сад, ЈКП “Новосадска топлана’
очекивани резултат: Обезбеђена потпуна локална
аутоматизација, уштеда испоручене односно произведене топлотне енергије, даљински надзор, повећање
расположивости и поузданости система даљинског
грејања, смањење трошкова експлоатације система
даљинског грејања.

извор финансирања: Град Нови Сад, Покрајина –
Фонд за капитална улагања, донатори
очекивани резултат: Пречишћавање отпадних вода, које се изливају у водопријемник (реку Дунав) у свом
изворном облику, без икаквог третмана. Измене у диспозицији и функционисању постојећег општег канализационог система Града.
Изградња централног постројења за пречишћавање
отпадних вода Новог Сада, дефинисано је у листи приоритетних пројеката у оквиру Програма заштите Дунава
и Црног мора, који се спроводи на целом сливу Дунава.
Реализацијом овог пројекта интегрисаће се канализациони систем на територији Града Новог Сада.

А 2.13 Доградња технолошког процеса прераде
воде у оквирима постојећег капацитета на ППВ
“Штранд” и изградња резервоара на локалитету
“Штранд” запремине 10.000 m3,
носилац: ЈКП „Водовод и канализација“
временски оквир: око 3 године од почетка изградње
извор финансирања: Град Нови Сад, кредит ЕИБ
(конкурисали)
очекивани резултат: Остваривање бољег квалитета питке воде на територији Града Новог Сада и повећање сигурности водоснабдевања.

А 2.18 Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Лединцима и преоријентација слива
Роков поток на слив ППОВ у Лединцима,
носилац: ЈКП “Водовод и канализација”
временски оквир: 2010 – 2011. године
извор финансирања: Град Нови Сад, Покрајина –
Фонд за капитална улагања, донатори
очекивани резултат: Пречишћавање отпадних вода
које се изливају у водопријемник (реку Дунав) у свом изворном облику, без икаквог третмана. Измене у диспозицији и функционисању постојећег општег канализационог система на сремској страни.

А 2.14 Изградња постројења за припрему воде за
пиће капацитета 200 л/с на сремској страни (десна
обала Дунава),
носилац: ЈКП „Водовод и канализација“
временски оквир: око 2 године од почетка изградње
извор финансирања: : Град Нови Сад, кредит ЕИБ
(конкурисали)
очекивани резултат: Обезбеђење несметаног водоснабдевања, без редукције воде у пројектованом периоду до 2021. године.
А 2.15 Изградња колектора дела северног слива оријентација на Улицу Косте Шокице,
носилац: ЈКП „Водовод и канализација“
временски оквир: око 2 године од почетка изградње
извор финансирања: Град Нови Сад.
очекивани резултат: Побољшање одвођења употребљених и атмосферских вода са простора: Салајке,
Сајлова, дела Детелинаре и индустријских зона.
А 2.16 Пројекат изградње индустријског железничког колосека до инвестиционих локација,
носилац: : Град Нови Сад
извор финансирања: Град Нови Сад, Покрајина, Република, приватни капитал
очекивани резултат: Стварање повољног и квалитетног пословног инвестиционог амбијента за стране
инвеститоре и компаније, и коришћење најјефтинијег облика транспорта.
А 2.17 Централни градски пречистач отпадних вода,
носилац: ЈКП “Водовод и канализација”
временски оквир: 2009 – 2011 године

А 2.19 Изградња продужетка Булевара Јаше Томића у Новом Саду,
носилац: ЈП “Завод за изградњу Града”
временски оквир: 2010 – 2011. године
извор финансирања: Град Нови Сад, Покрајина –
Фонд за капитална улагања, донатори
очекивани резултат: Изградња ове везе допринеће
развоју зона секундарних и терцијарних делатности, са
делатностима оријентисаним на повољну друмску везу.
Планом детаљне регулације дефинисани су основни
услови изградње објеката и уређења грађевинског
земљишта, а планом су услови прилагођени конкретном простору.
А 2.20 Увођење управљања средњенапонском
мрежом,
носилац: Електровојводина д.о.о.
временски оквир: 1 година
извор финансирања: Електровојводина д.о.о., Република, донатори
очекивани резултат: Стварање предуслова за испоруку квалитетне електричне енергије са минималним
прекидима у напајању у хаваријским условима рада
електроенергетског система. Посебна пажња би била
посвећена објектима од виталног значаја за Град, као
што су: Клинички центар Војводина, водовод, објекти
од посебног значаја за Покрајину и локалну самоуправу, итд.
А 2.21 Изградња ТС 110/20 kV Нови Сад ЦЕНТАР и
припадајућих 110 kV напојних каблова,
носилац: Електровојводина д.о.о.
временски оквир: 5 година
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извор финансирања: Електровојводина д.о.о., Република, донатори

А 3.5 Израда студије изводљивости за индустријску зону,

очекивани резултат: Повећања поузданости и сигурности напајања ширег центра града. Стварање слободних капацитета за прихват нових купаца ел. енергије и повећања потрошње постојећих. Повећање
поузданости и сигурности напајања целог градског подручја Града Новог Сада.

носилац: Град Нови Сад, партнер: ЈП “Завод за изградњу Града”

ЦИЉ:
A 3. Унапређење постојећих локација у радним
зонама и опремање нових
ПРОЈЕКТИ за циљ A 3.:
А 3.1 Просторни план Града Новог Сада,
носилац: ЈП “Урбанизам”
временски оквир: 2010. године
извор финансирања: Град Нови Сад
очекивани резултат: Планом би се дефинисао просторни развој Града Новог Сада у дугорочном периоду
и обезбедили просторно-плански услови за развој свих
области, инфраструктурних система и функција од значаја за дугорочни развој Града Новог Сада.
А 3.2 Стварање новог комерцијално-индустријског парка,
носилац: Град Нови Сад партнери: ЈП “Завод за изградњу Града”, Фонд за подршку инвестиција у Војводини, Colliers International
временски оквир: 530 дана
извор финансирања: Република, Покрајина, Град Нови Сад, донатори
очекивани резултат: Обезбеђивање земљишта за
развој чистих привредних делатности по стимулативним ценама земљишта, отварање нових радних места,
већи број директних инвестиција, већи градски приходи
и друго.
А 3.3 Стварање услова за директну инвестицију у
изградњи атрактивног пословног простора за различите садржаје по моделу „Шопинг – мола“ и обезбеђивање пословног простора за потребе Града,
носилац: ЈП “Пословни простор”
временски оквир: 2010 – 2013. године
извор финансирања: ЈП “Пословни простор”, Покрајина, приватни капитал
очекивани резултат: Обезбеђење пословно-просторних капацитета за развој малих и средњих предузећа привреде, услуга у различитим областима и културно-спортских садржаја.
A 3.4 Развој пакета олакшица за инвеститоре,
носилац: Град Нови Сад – Канцеларија за локални
економски развој, партнер: ЈП “Завод за изградњу Града”
извор финансирања: Град Нови Сад
очекивани резултат: Већи прилив домаћих и страних инвестиција на основу пакета олакшица.

временски оквир: 6 месеци
извор финансирања: донатори, Град Нови Сад
очекивани резултат: Израђена студија изводљивости за индустријску зону на територији Града Новог
Сада.
А 3.6 Изградња друге фазе ТС 110/35/20 kV Нови
Сад 4 и припадајућих 20 kV кабловских извода,
носилац: Електровојводина д.о.о.
временски оквир: 4 године
извор финансирања: Електровојводина д.о.о., Република, донатори
очекивани резултат: Омогућавање привођења простора намени радних зона, као и побољшање снабдевања ел. енергијом купаца конзумног подручја ТС
110/35/20 kV Нови Сад 4.
А 3.7 Изградња треће фазе ТС 110/20 kV Нови Сад
7 и припадајућих 20 kV кабловских извода,
носилац: Електровојводина д.о.о.
временски оквир: 2 године
извор финансирања: Електровојводина д.о.о., Република, донатори
очекивани резултат: Омогућавање привођења простора намени јужно од Футошке улице и западно од
Бул. ослобођења према Ветернику, као и побољшање
снабдевања ел. енергијом купаца конзумног подручја
ТС 110/20 kV Нови Сад 7 и ТС 110/20 kV.
А 3.8 Изградња разводног постројења (РП) 20 kV
индустријска,
носилац: Електровојводина д.о.о.
временски оквир: 2,5 године
извор финансирања: Електровојводина д.о.о., Република, донатори
очекивани резултат: Омогућавање привођења простора намени радне зоне, као и побољшање снабдевања ел. енергијом и прерасподела оптерећења купаца конзумног подручја ТС 110/35 kV Нови Сад 2.
ЦИЉ:
A 4. Маркетинг и промоција инвестиционих потенцијала
ПРОЈЕКТИ за циљ A 4.:
А 4.1 Презентовање инвестиционих потенцијала
Града Новог Сада,
носилац: Регионална привредна комора Нови Сад
очекивани резултат: Привлачење нових инвестиција.
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А 4.2 Промоција инвестиционих потенцијала Србије и привлачење домаћих и страних инвестиција
(Сајам инвестиција и некретнина „INVESTEXPO“),
носилац: АД “Новосадски сајам”
временски оквир: перманентне активности
извор финансирања: “Новосадски сајам”, Покрајина,
Град Нови Сад
очекивани резултат: Прилив нових инвестиција у
Град Нови Сад.
A 4.3 Циљани наступ на инвестиционим сајмовима,
носилац: Град Нови Сад – Канцеларија за локални
економски развој
временски оквир: перманентне активности
извор финансирања: Град Нови Сад, донатори
очекивани резултат: Промоција инвестиционих потенцијала Града Новог Сада и привлачење инвестиција.
ЦИЉ:
A 5. Унапређење саобраћајне инфраструктуре
ПРОЈЕКТИ за циљ A 5.:
А 5.1 Нова ранжирна станица, развијање железничког транспорта и услужне делатности у региону
и повезивање железничког чвора са коридором 10,
носилац: Железничко транспортно предузеће, партнер:ЈП “Завод за изградњу Града”
временски оквир: 2009 – 2012. године
извор финансирања: Град Нови Сад, Покрајина, Република
очекивани резултат: Обезбеђење додатних транспортних услова за читав регион и укључивање у европску мрежу железничког транспорта.
А 5.2 Продужетак Булевара војводе Степе – обилазница око Ветерника, растерећење градске саобраћајне мреже, повезивање магистралних праваца у
Покрајини – коридор 10 са границом Републике Хрватске, заштита животне средине,
носилац: ЈП “Завод за изградњу Града”
временски оквир: 2010 – 2013. године
извор финансирања: Град Нови Сад, приватни капитал, Покрајина, Република
очекивани резултат: Повезивање магистралних
праваца у Покрајини - коридор 10 са границом Републике Хрватске.
А 5.3 Санација клизишта у зони Моста слободе,
носилац: ЈП “Завод за изградњу Града”
временски оквир: 2009 – 2011. године
извор финансирања: Град Нови Сад (планом предвиђена на основу уређивања грађевинског земљишта),
Покрајина-Фонд за капитална улагања, донатори
очекивани резултат: Обезбеђење сигурности моста санацијом клизишта на које Мост слободе шиповима
преноси своје оптерећење.

Broj 49 – Strana 1529.

А 5.4 Изградња обилазнице око Петроварадина,
путеви М-21 и М-22/1
носилац: ЈП “Завод за изградњу Града”
временски оквир: 2010 – 2011. године
извор финансирања: Град Нови Сад (планом предвиђена на основу уређивања грађевинског земљишта),
Покрајина-Фонд за капитална улагања, донатори
очекивани резултат: Изградњом обилазнице настаће прерасподела саобраћаја, што ће довести до
смањења транзитног саобраћаја дуж Прерадовићеве
улице и Улице Рачког, са прикључним саобраћајницама,
што ће повољно утицати на укупан развој Петроварадина.
А 5.5 Изградња деонице Сомборског булевара (од
Улице Јожефа Атиле до Улице цара Душана) и дела
Суботичког булевара (до Ул. браће Груловић),
носилац: ЈП “Завод за изградњу Града”
временски оквир: у току
извор финансирања: Град Нови Сад (планом предвиђена на основу уређивања грађевинског земљишта),
Покрајина-Фонд за капитална улагања, донатори.
очекивани резултат: Спајање ова два путна правца
довешће до преусмеравања дела транзитног саобраћаја преко продужетка Суботичког булевара до Ул.
Корнелија Станковића, обезбеђујући повезивање са Западном обилазницом града и аутопутем Е-75.
А 5.6 Реконструкција постојећих и изградња нових саобраћајних површина на II деоници Обилазнице око Сремске Каменице до пута М-21 (Петроварадин - Рума)
носилац: ЈП “Завод за изградњу Града”
временски оквир: 2010 – 2012. године
извор финансирања: Град Нови Сад (планом предвиђена на основу уређивања грађевинског земљишта),
Покрајина-Фонд за капитална улагања, донатори.
очекивани резултат: Реконструкцијом II деонице
обилазнице онемогућиће се убрзано пропадање постојећег коловоза, због додатног оптерећења саобраћаја
које је узроковано завршетком и пуштањем у саобраћај
I деонице обилазнице од пута Каменица-Беочин до пута Каменица-Парагово.
А 5.7 Изградња деонице Темерински пут Р-120 (деонице пре и после аутопута),
носилац: ЈП “Завод за изградњу Града”
временски оквир: 2010- 2011. године
извор финансирања: Град Нови Сад (планом предвиђена на основу уређивања грађевинског земљишта),
Покрајина-Фонд за капитална улагања, донатори.
очекивани резултат: Изградња ове везе допринеће
развоју секундарних и терцијарних делатности.
А 5.8 Изградња западне обилазнице око Новог Сада
аутопут Е-75 (петља Нови Сад–М-7),
носилац: ЈП “Завод за изградњу Града”
временски оквир: 2010- 2011. године
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извор финансирања: Град Нови Сад (планом предвиђена на основу уређивања грађевинског земљишта),
Покрајина-Фонд за капитална улагања, донатори
очекивани резултат: Изградња обилазнице доприноси повезивању источних и западних делова АП Војводине, и има значајну улогу у мрежи путева који повезују северни део са Новим Садом.
А 5.9 Пројекат оптимализације мреже линија,
носилац: ЈГСП „Нови Сад“
временски оквир: 10 месеци
извор финансирања: Град Нови Сад
очекивани резултат: Израда студија оправданости
инвестиција у саобраћајну инфраструктуру, израда анализа локација различите намене, потребе за паркингпростором, повећање капацитета саобраћајница или
јавног превоза и дефинисање нових линија у јавном
превозу путника.
А 5.10 Реконструкција Међумесне аутобуске станице,
носилац: ЈГСП „Нови Сад“
извор финансирања: Град Нови Сад, ЈГСП „Нови
Сад”, приватни капитал
очекивани резултат: Развој и унапређење саобраћајног система Новог Сада, изградња и проширење
полазних и долазних перона, изградња паркиралишта,
смањење гужви и могућност кретања возила у доласку
и одласку, на поуздан и рационалан начин.
А 5.11 Увођење аутобуса на земни гас,
носилац: ЈГСП „Нови Сад“
временски оквир: у току
извор финансирања: ЈГСП „Нови Сад“, Град Нови
Сад, средствима Министарства за капиталне инвестиције и Министарства животне средине и просторног
планирања.
очекивани резултат: Смањење експлоатације дефитираних извора горива и уштеде у потрошњи нафте, обнављање возног парка, чиме се повећава безбедност у
саобраћају и смањење емисије штетних и отровних материја које утичу на здравље људске популације.
А 5.12 Израда пројектне документације за изградњу колективне јавне паркинг-гараже на Тргу републике у Новом Саду,
носилац: ЈКП “Паркинг сервис”,
временски оквир: 9 месеци
извор финансирања: Град Нови Сад
очекивани резултат: Израдом пројектне документације убрзаће се процеси обезбеђивања средстава за
реализацију изградње саме гараже, повећати атрактивност централне градске зоне и унапредити робна размена.
А 5.13 Израда пројектне документације за изградњу колективне јавне паркинг-гараже на углу
Шафарикове и Пап Павла улице у Новом Саду ,
носилац: ЈКП “Паркинг сервис”
временски оквир: 9 месеци
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извор финансирања: Град Нови Сад
очекивани резултат: Израдом пројектне документације убрзаће се процеси обезбеђивања средстава за
реализацију изградње саме гараже, повећати атрактивност централне градске зоне и унапредити робна размена.
А 5.14 Израда пројектне документације за изградњу колективне јавне паркинг-гараже у Његошевој улици бр. 13 у Новом Саду ,
носилац: ЈКП “Паркинг сервис”
временски оквир: 9 месеци
извор финансирања: Град Нови Сад
очекивани резултат: Израдом пројектне документације убрзаће се процеси обезбеђивања средстава за
реализацију изградње саме гараже, повећати атрактивност централне градске зоне и унапредити робна размена.
А 5.15 Уређење паркиралишта на простору око купалишта „Штранд“ у Новом Саду
носилац: ЈКП „Паркинг сервис”
временски оквир: 12 месеци
извор финансирања: Град Нови Сад
очекивани резултат: Израдом пројектне документације убрзаће се процеси обезбеђивања средстава за
реализацију изградње саме гараже, повећати атрактивност централне градске зоне и унапредити робна размена.
А 5.16 Уређење привременог паркиралишта за
одлагање возила на Руменачком путу (код
надвожњака) у Новом Саду,
носилац: ЈКП “Паркинг сервис“
временски оквир: 9 месеци
извор финансирања: Град Нови Сад
очекивани резултат: Обезбеђење капацитета за
одлагање уклоњених возила.
А 5.17 Пројекат изградње РО-РО терминала и контејнерског терминала Луке Нови Сад,
носилац: Град Нови Сад
извор финансирања: Град Нови Сад, Покрајина, Република, приватни капитал
очекивани резултат: Стварање повољног и
квалитетног пословног инвестиционог амбијента за
стране инвеститоре и компаније.
А 5.18 Нови мост преко Дунава у Новом Саду,
носилац: ЈП “Завод за изградњу Града”
временски оквир: 2010 – 2015. године
извор финансирања: Град Нови Сад, донатори.
очекивани резултат: Изградњом новог моста доћи
ће до растерећења саобраћаја.
А 5.19 Нови Жежељев мост,
носилац: ЈП “Завод за изградњу Града”
временски оквир: 2010 – 2013. године
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извор финансирања: Град Нови Сад (планом предвиђена на основу уређивања грађевинског земљишта),
Покрајина-Фонд за капитална улагања, донатори.
очекивани резултат: Изградња новог моста побољшаће услове за одвијање саобраћаја и везу државни
пут I реда М-22.1 – аутопут Е-75, и везу са државним путем М-7. Побољшање услова за одвијање железничког
саобраћаја кроз Нови Сад.
А 5.20 Изградња подземне гараже Трг слободе,
Улица Модене,
носилац: ЈП “Завод за изградњу Града”
временски оквир: 2010 – 2011. године
извор финансирања: Град Нови Сад (планом предвиђена на основу уређивања грађевинског земљишта),
Покрајина-Фонд за капитална улагања, донатори.
очекивани резултат: Постојећи капацитети мирујућег саобраћаја не задовољавају планиране потребе, јер износе око 45 паркинг-места на јавним површинама (углавном подужни паркинзи на постојећим
коловозима) и око 100 паркинг-места у привременој
монтажној гаражи иза СНП-а. Остало су нерегулисани
паркинзи на коловозу, тротоарима или на зеленим површинама. На простору испод Трга слободе, планирана
је подземна јавна гаража, капацитета око 250 паркингместа, чијом изградњом би се решили постојећи проблеми мирујућег саобраћаја.
А 5.21 Изградња јавних гаража на територији Новог Сада (подземна гаража комплекса АПВ, спратна
гаража у Шафариковој и Улици Јосифа Руњанина,
изградња јавне спратне гараже на углу улица Јована Суботића и Ђуре Јакшића),
носилац: ЈП “Завод за изградњу Града”
временски оквир: 2010. године
извор финансирања: Град Нови Сад (планом предвиђена на основу уређивања грађевинског земљишта),
Покрајина-Фонд за капитална улагања, донатори
очекивани резултат: Планира се изградња јавних
спратних гаража у улицама Шафариковој (капацитета
мин. око 250 паркинг-места), Јосифа Руњанина (капацитета око 160 паркинг-места), комплекс АПВ, гаража на
углу улица Ј. Суботића и Ђ. Јакшића. У зонама појединих пословних и јавних објеката изражен је недостатак
постојећих паркинг места, што проузрокује паркирање
возила на зеленим и пешачким површинама. Највећи
проблем представља недостатак паркинг-места.
Разлога има више, али су најзначајнији недостатак
расположивог простора на којем би се могли изградити
паркинзи или гараже, као и велике потребе за
паркирањем због атрактивних садржаја које нуди
центар града. Изградњом јавних гаража на рационалан
начин се решава проблем мирујућег саобраћаја.
А 5.22 Сентандрејски пут М-22/1, друга трака од
Приморске улице до Змајевачког пута,
носилац: ЈП “Завод за изградњу Града”
временски оквир: 2010 – 2011. године
извор финансирања: Град Нови Сад (планом предвиђена на основу уређивања грађевинског земљишта),
Покрајина-Фонд за капитална улагања, донатори
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очекивани резултат: Изградња ове везе допринеће
развоју зона секундарних и терцијарних делатности, са
делатностима оријентисаним на повољну друмску везу.
Генералним планом дефинисани су основни услови изградње објеката и уређења грађевинског земљишта, а
планом су услови прилагођени конкретном простору.
А 5.23 Изградња денивелисане раскрснице улица
Футошке и Јеврејске и Булевара ослобођења у Новом Саду
носилац: ЈП “Завод за изградњу Града”
временски оквир: 2009 – 2011. године
извор финансирања: Град Нови Сад (планом предвиђена на основу уређивања грађевинског земљишта),
Покрајина-Фонд за капитална улагања, донатори
очекивани резултат: Изградња надвожњака на
предметној локацији решава постојеће транспортне
проблеме на предметној раскрсници (уско грло овог дела града успорава одвијање саобраћаја).
A 5.24 Изградња тунела испод Железничке станице у Новом Саду,
носилац: Град Нови Сад, партнер: ЈП “Завод за изградњу Града”
извор финансирања: Град Нови Сад, донатори
очекивани резултат: Изградња ове везе допринеће
развоју зона секундарних и терцијарних делатности. Генералним планом дефинисани су основни услови изградње објеката и уређења грађевинског земљишта, а
планом су услови прилагођени конкретном простору.

2. КЉУЧНА ОБЛАСТ “Б”
“ПОДРШКА И РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ
ПРЕДУЗЕЋА”
Значај малих и средњих предузећа првенствено је у
томе што она у доба кризе најлакше опстају, јер се
најбрже прилагођавају новонасталим условима.
Према подацима Народне банке Србије за 2008. годину, у Новом Саду послује укупно 7.586 предузећа. У
том броју мала предузећа учествују са 95,32%, средња
са 3,74%, а велика са 0,94%. У укупном приходу који остваре предузећа из Новог Сада, мала предузећа учествују са 18,64%, а средња са 13,42%. При томе највећу
стопу финансијског резулата бележе управо мала предузећа (3,66%). Највећи број малих предузећа је из области трговине (42,66%) и прерађивачке индустрије
(18,15%). Средња предузећа су такође најзаступљенија
у секторима трговине (35,92%) и прерађивачке индустрије (25,70%).
Пружање подршке сектору малих и средњих предузећа је сложен посао због ширине и различитости
потребних вештина потенцијалних предузетника, као и
ограничених расположивих ресурса за пружање
значајније помоћи. Без обзира на то, потребно је
створити услове неопходне за развој сектора малих и
средњих предузећа, јер су управо она покретач развоја,
како у земљама тржишне привреде, тако и у земљама у
транзицији. Развој овог сектора омогућава смањење
незапослености путем отварања нових радних места,
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повећање броја привредних субјеката, супституцију
увоза и већу извозну конкурентност домаће привреде.
Неки од кључних проблема са којима се сусрећу мала и средња предузећа у свакодневном пословању, су:
− компликоване и дуготрајне административне процедуре за отварање предузећа, добијање дозвола и сагласности;
− недостатак знања потребног за започињање
сопственог бизниса;
− недовољна доступност информација о изворима
финансирања, адекватним локацијама, постојању
доступног/слободног пословног простора за
куповину или изнајмљивање, и слично;
− недовољно развијена комуникација између
сектора малих и средњих предузећа и институција које их подржавају.
Зато је од изузетне важности хитно поједноставити
све одговарајуће процесе и процедуре, што ће повећати ефикасност и допринети стварању позитивне пословне климе. Врло важно је и пружање едукативне подршке новим предузетницима.
Да би се омогућио раст малих и средњих предузећа
потребно га је подржати и компонентама као што су
програми који побољшавају локалну пословну климу и
обезбеђују прилаз финансијској и техничкој помоћи.
Једна од мера за побољшање пословне климе у Граду
је одржавање и поспешивање добре комуникације
између пословне заједнице и локалне самоуправе. Институционални оквир за овај вид подршке постоји и на
задовољавајућем је нивоу, према мишљењу пословног
сектора, што представља здраву основу за њихову
међусобну сарадњу и стварање добре основе за
просперитет малих и средњих предузећа. Ово је уједно
и основа за идентификовање приоритетних потреба и
формулисање најефективнијих начина техничке и финансијске помоћи малим и средњим предузећима, како
би се омогућио њихов раст и поспешила конкурентност.
Због утицаја светске економске кризе и процеса реструктурирања великих јавних система, пружање свих
наведених видова подршке развоју малих и средњих
предузећа биће од изузетног значаја за очување стабилноти и даљи економски развој.

АКЦИОНИ ПЛАН
Акциони план за кључну област „Б“
„Подршка и развој малих и средњих предузећа“
ЦИЉ:
Б 1. Јачање институционалног оквира за подршку
малим и средњим предузећима
ПРОЈЕКАТ за циљ Б 1.:
Б 1.1 Пласирање повољних финансијских средстава путем Фонда за развој привреде
носилац: Град Нови Сад
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временски оквир: 2 месеца
извор финансирања: Град Нови Сад, донатори
очекивани резултат: Повећање запошљавања на
територији Града Новог Сада (50 запослених у првој години).
ЦИЉ:
Б 2. Едукација и подршка предузетничком менаџменту
ПРОЈЕКТИ за циљ Б 2.:
Б 2.1 Формирање предузетничког едукационог
центра,
носилац: Mеђуопштинско удружење самосталних
привредника
временски оквир: 6 месеци + 1 година
извор финансирања: Град Нови Сад, донатори
очекивани резултат: Унапређење и развој нових
знања и вештина у области предузетничког менаџмента
и унапређење подршке развоју нових предузетничких
радњи.
Б 2.2 Развој омладинског предузетништва,
носилац: Alma mons d.o.o.
временски оквир: 11 месеци
извор финансирања: Покрајински секретаријат за
привреду, Град Нови Сад - Градска управа за привреду,
Фонд за развој АП Војводине
очекивани резултат: урађено 50 бизнис планова, 10
поднесених захтева за отварање предузетничких
радњи.
Б 2.3 Подстицање развоја женског предузетништва,
носилац: Alma mons d.o.o.
временски оквир: 140 дана
извор финансирања: Гаранцијски фонд АПВ, Град
Нови Сад
очекивани резултат: 50 обучених жена, 5 основаних предузетничких радњи, спроведене менторинг активности за новоосноване радње.
Б 2.4 Обавезе и одговорности произвођача и
увозника на тржишту ЕУ,
носилац: Регионална привредна комора Нови Сад
временски оквир: 3 месеца + 2 године
извор финансирања: Регионална привредна комора
Нови Сад, Град Нови Сад, донатори
очекивани резултат: Повећање конкурентске предности компанија на тржишту ЕУ, већи извоз, ново запошљавање.
Б 2.5 Примена интернета и успешно пословање –
е бизнис,
носилац: Регионална привредна комора Нови Сад
временски оквир: 3 месеца + 2 године
извор финансирања: Регионална привредна комора
Нови Сад, Град Нови Сад, донације
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очекивани резултат: Реализована обука кроз једнодневне или дводневне семинаре за око 200 привредника – менаџера.
Б 2.6 Обука и савладавање вештине израде пројектних предлога,
носилац: Регионална привредна комора Нови Сад,
ФТН/ФОН, софтверска компанија,
временски оквир: 4 месеца
извор финансирања: Регионална привредна комора
Нови Сад, Град Нови Сад донатори, Национална служба за запошљавање, привредна друштва, појединци
очекивани резултат: Квалитетнија, образованија,
бржа израда пројеката, већи број аплицираних и одобрених пројеката, већи прилив средстава за реализацију
предлога.
Б 2.7 Обука и усавршавање вештина пословне
културе у услужним делатностима,
носилац: Регионална привредна комора Нови Сад,
Град Нови Сад, ЈП, ЈКП, привреда, установе културе,
туристичке организације, удружења
извор финансирања: Регионална привредна комора
Нови Сад, Град Нови Сад, ЈП, ЈКП, донације, привреда,
туристичке организације, удружења , појединци
очекивани резултат: Сарадња кључних актера економског развоја Новог Сада и размена информација,
повећано задовољство броја корисника услуга, повећан
прилив инвестиција.
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Б 2.10 Обука за стицање професије и звања лиценцирани стечајни управници,
носилац: Регионална привредна комора Нови Сад,
Национална служба за запошљавање, АЛСУ
временски оквир: 3 месеца + 1 година
извор финансирања: Регионална привредна комора
Нови Сад, НСЗ, Град Нови Сад, донације, привредна
друштва, појединци
очекивани резултат: Повећање броја оспособљених лица за звање лиценцирани стечајни управник.
Б 2.11 Преквалификација за производна занимања (зидар, тесар, армирач, заваривач)
носилац: Регионална привредна комора Нови Сад
временски оквир: 3 месеца + 1 година
извор финансирања: Регионална привредна комора
Нови Сад, НСЗ, донатори, привредна друштва, појединци
очекивани резултат: Повећање броја оспособљених лица за производна занимања.
Б 2.12 Доквалификација за услужна занимања
(масер, козметичар, фитнес-тренер)
носилац: Регионална привредна комора Нови Сад,
Национална служба за запошљавање,
временски оквир: 3 месеца + 1 година
извор финансирања: Регионална привредна комора
Нови Сад, НСЗЗ, хотели, бање, донације, појединци
очекивани резултат: Повећање броја оспособљених лица за услужна занимања.
ЦИЉ:

Б 2.8 Обука такси – возача за полагање испита и
добијање лиценце,
носилац: Регионална привредна комора Нови Сад,
Град Нови Сад - Градска управа за саобраћај, Национална служба за запошљавање, Такси удружења
временски оквир: 3 месеца + 1 година
извор финансирања: Регионална привредна комора
Нови Сад, Град Нови Сад, донације, појединци
очекивани резултат: Стицање знања за брже полагање испита и добијање дозволе за рад, повећање шанси за нова запошљавања, изградња имиџа Новог Сада
као Града са високим нивоом пословне културе и корпоративне добродошлице, директно је усмерена на
повећање броја позитивних одлука код потенцијалних
инвеститора.
Б 2.9 Оспособљавање за самосталан рад у књиговодству и рачуноводству,
носилац: Регионална привредна комора Нови Сад,
Национална служба за запошљавање
временски оквир: 3 месеца + 1 година
извор финансирања: Регионална привредна комора
Нови Сад, НСЗ, Град Нови Сад, донације, појединци
очекивани резултат: Повећање броја оспособљених лица за самосталан рад у књиговодству и рачуноводству.

Б 3. Подршка удруживању и умрежавању
ПРОЈЕКТИ за циљ Б 3.:
Б 3.1 Бизнис Инфо центар,
носилац: Регионална привредна комора Нови Сад
временски оквир: 15 дана + перманентно
извор финансирања: Регионална привредна комора
Нови Сад, Град Нови Сад, донатори
очекивани резултат: Брз и једноставан начин решавања административних и других проблема малих и
средњих предузећа и предузетника, промовисање иновација, повећан број нових бизниса и број запослених
лица.
Б 3.2 Кластер мини бизниса у текстилној индустрији,
носилац: Alma mons d.o.o.
извор финансирања: Покрајински секретаријат за
науку технолошки развој ИВ АПВ, Град Нови Сад-Градска управа за привреду
очекивани резултат: Урађена база података предузетничких радњи из области текстилне индустрије и
формиран кластер, урађен маркетинг план.
Б 3.3 Формирање бизнис инкубатора,
носилац: Град Нови Сад
извор финансирања: донатори, Град Нови Сад
очекивани резултат: Нова радна места.
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ЦИЉ:
Б 4. Сузбијање црне и сиве економије:
ПРОЈЕКАТ за циљ Б 4.:
Б 4.1 Кампања за сузбијање црне економије,
носилац: Mеђуопштинско удружење самосталних
привредника
временски оквир: 1 година
извор финансирања: Град Нови Сад, донатори
очекивани резултат: Промоција легалног начина
обављања привредне делатности, организовање конференција и састанака на тему сузбијања црне економије - смањење присутности црне економије и њено
свођење у оквире светског просека.

3. КЉУЧНА ОБЛАСТ “Ц”
“РАЗВОЈ И ПЛАСМАН ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГИЈА
И УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА”
Информационе и комуникационе технологије (ИЦТ),
као и све активности које су повезане са продукцијом и
употребом информација и знања, за кратко време су
стекле статус једног од кључних покретача економског
напретка у свету. Један од осам миленијумских циљева
по одлуци Уједињених нација, је и улагање у развој нових знања и високих технологија. ИЦТ су најдинамичнија технолошка област од кључног значаја за одрживи
развој и напредовање сваког друштва. Развој и примена ових технологија воде ка остваривању основних
циљева друштва: иновативност, компетентност и транспарентност. Истраживања у области високих технологија се изводе на више института и факултета у Новом
Саду, при чему су стварани услови за развој малих и
средњих предузећа која чине основу Научнотехнолошког парка, и омогућавају прерастање Града Новог Сада
у регион знања.
Постојање великог броја фирми које се успешно баве софтверским инжињерингом, представља потенцијaл за даљи развој те области и упошљавање младих
компјутерских стручњака са Универзитета у Новом Саду. То истовремено води ка спречавању одласка наших
стручњака у иностранство, затим значајном повећању
броја нових радних места и убрзаном економском развоју.
Развој савременог образовног система уско је повезан са развојем високих технологија, и управо на томе
треба заснивати наше будуће кораке. Нарочито се мора
обратити пажња на повећање међународне конкурентности система високог образовања. Може се рећи да у
данашње време наступа друштво знања и потпуно нова цивилизација која се разликује од досадашњег
друштва и цивилизације у свему што је до сада било
познато. Друштво знања сада је широко прихваћено као
незаменљиви фактор друштвеног и људског раста.
Савремена наука, чији је предмет научног интереса
и проучавања образовање и његов значај у друштвеној
производњи, образовни систем дели на два дела:

2. decembar 2009.

- формални школски образовни систем за децу и
младе (основно, средње, више и високо образовање),
- трајно доживотно образовање у коме се глобално
друштво у првом плану формира као образовни
систем.
У сфери образовања потребно је ојачати научноистраживачки рад и повезати га са привредним развојем,
те створити везу између потреба тржишта рада и развоја људских ресурса. Један од основних предуслова
за смањење незапослености и бољу регулацију понуде
и тражње за радном снагом, је константни развој људских ресурса. Јавља се проблем недостатка довољно
образованих људи за нова занимања, тако да је потребно да се систем образовања прилагођава новим условима на тржишту. Такође је неопходно јачати предузетничке капацитете и знања постојећих и потенцијалних
предузетника, као и сегмент који се тиче омладинског
предузетништва. У циљу јачања извозних потенцијала
потребно је оснажити предузетнике и омогућити предузећима да поседују одговарајуће сертификате и стандарде квалитета. Поред тога, подизање свести и едукација о заштити животне средине и енергетској
ефикасности, и коришћење високих технологија у ове
сврхе, предуслови су за остваривање конкурентности
на светском тржишту и, истовремено, подизање квалитета живота у Новом Саду.
Образовни систем и образовање у њему за све
грађане друштва је једини начин друштвене производње. То је услов за егзистенцију у глобализованом
свету. Само такав систем образовања, који комбинује
традиционалне вредности, нова знања и високе технологије, може добро да припреми нове генерације за
времена која долазе, и постати један од најзначајнијих
фактора конкурентности.

АКЦИОНИ ПЛАН
Акциони план за кључну област „Ц“
„Развој и пласман високих технологија
и унапређење образовног система“
ЦИЉ:
Ц 1. Развијање специјализованих софтвера
производа

и

ПРОЈЕКТИ за циљ Ц 1.:
Ц 1.1 Специјализовани софтвер за вођење великих система на Web платформи,
носилац: DMS групација (Тelvent DMS doo) и Град
Нови Сад - КЛЕР
временски оквир: Одмах са остваривањем пројекта,
а реализација од 1 до 8 година у зависности од дужине
трајања сваке активности у оквиру пројекта
извор финансирања: DMS групација, Град Нови Сад,
ЕПС, страни инвеститори/партнери DMS групације,
Европски кредити за развој и пројекти које DMS групација реализује широм света.
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очекивани резултат: Нови Сад – главни светски центар за производњу софтвера за управљање великим
системима; Нови Сад – главни SIEMENS-ов развојни
центар за ИТ; Отварање Смарт грид полигона у Новом
Саду; Изградња пословног простора за пројекат Специјализовани софтвер; Центар за усавршавање и стипендирање младих талената; Департман за системски
софтвер на ФТН; Развој и истраживање као предуслов
за дизајнирање најквалитетнијих система – софтвера у
свету у области управљања електродистрибутивним и
електропреносним мрежама; Отварање преко 10.000 радних места за инжењере електротехнике и рачунарства.
Ц 1.2 Развој робота за in mould labeling производа,
носилац: Центар за аутоматизацију и мехатронику,
партнер: Факултет техничких наука
временски оквир: 7 месеци
извор финансирања: Центар за аутоматизацију и
мехатронику 50%
очекивани резултат: Овај тип робота је веома
тражен на нашем тржишту. Захтеви тржишта практично
терају произвођаче пластичних амбалажа да користе
технику in mould labeling-а. Будући да се ови роботи
увозе, омогућила би се њихова квалитетна супституција
домаћим производом високе технологије.
Ц 1.3 Просторно – временска анализа опасности
са катастрофалним последицама на широј територији Града Новог Сада и предлог пилот информационог система раног упозорења, с обзиром на
најфреквентније опасности,
носилац: Факултет техничких наука - Центар за управљање ризиком у условима катастрофалних догађаја
временски оквир: 12 месеци
очекивани резултат: Пилот информациони систем
раног упозорења од опасности са катастрофалним последицама шире територије Града Новог Сада.
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временски оквир: 13 месеци
очекивани резултат: База података о статистичким
показатељима на подручју Града Новог Сада; Публикација годишњег билтена; Стручно обучени нови кадрови.
Ц 2.3 Увођење информационих система у здравству,
носилац: Регионална привредна комора Нови Сад,
Град Нови Сад – Градска управа за здравство, софтверска компанија, домови здравља, Клинички центар, Ургентни центар, приватне болнице и специјалистичке амбуланте, фармацеутске куће, ЈКП „Информатика“
временски оквир: 4 месеца
извор финансирања: Регионална привредна комора
Нови Сад, Град Нови Сад, донације, домови здравља,
Клинички центар, Ургентни центар, приватне болнице и
спец. амбуланте, фармацеутске куће
очекивани резултат: Постојећа радна снага образованија, квалитетнија и ефикаснија здравствена заштита, задовољнији пацијент, значајно смањени трошкови потрошног материјала, више простора за друге
потребе.
Ц 2.4 Изградња оптичке инфраструктуре,
носилац: Град Нови Сад, ЈКП “Информатика”
временски оквир: 1 месец + имплементација до 2013.
године (у току)
извор финансирања: Град Нови Сад, Покрајина, Република, ЕУ фондови, „CSP“ пројекти
очекивани резултат: Стварање амбијента за
процват услуга заснованих на оптичкој мрежи, које ће
пружати домаћа и страна предузећа.
ЦИЉ:
Ц 3. Развој специјализованог образовања
ПРОЈЕКТИ за циљ Ц 3.:

ЦИЉ:
Ц 2. Развој информационе инфраструктуре
ПРОЈЕКТИ за циљ Ц 2.:
Ц 2.1 Обезбеђење видео надзора аутобуса Градског саобраћајног предузећа (Wireless monitoring GSP
NS),
носилац: ЈКП “Информатика”
временски оквир: 5,5 месеци
извор финансирања: Министарство за инфраструктуру, ЈГСП “Нови Сад”, Град Нови Сад
очекивани резултат: Безбедност јавног градског
превоза била би знатно већа, а самим тим би се
смањио и број нежељених ситуација.
Ц 2.2 Информисање најширег круга корисника,
путем билтена, о најновијим подацима текуће статистике,
носилац: Центар за просторне информације Војводине (Природно-математички факултет, Департман за
географију, туризам и хотелијерство)

Ц 3.1 Обликовање програма брзих курсева обуке
базиране на практичном интерактивном и раду на
даљину,
носилац: Факултет техничких наука, „CISCO Institute“
временски оквир: 1 година
извор финансирања: Министарство економије и регионалног развоја, Национална служба за запошљавање, страни донатори
очекивани резултат: У току обуке која би требало
да траје годину дана, полазници би добили сертификат
специјалисте с обзиром да би положили најмање пет
курсева у “online-offline“ окружењу.
Ц 3.2 Оснивање центра за писање међународних
пројеката и стручно консултовање
носилац: Центар за просторне информације Војводине (Природно-математички факултет, Департман за
географију, туризам и хотелијерство),Универзитет у Новом Саду
временски оквир: 1 година
извор финансирања: донатори
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очекивани резултат: Стручно обучени кадрови који
ће самостално пријављивати пројекте; База података о
међународним фондацијама; Пријава већег броја међународних пројеката.
Ц 3.3 Оснивање и почетак изградње научнотехнолошког парка у Новом Саду,
носилац: Факултет техничких наука; партнери: Град
Нови Сад, Универзитет у Новом Саду, Фонд за подршку
инвестиција у Војводини
временски оквир: 4 године и 7 месеци
извор финансирања: Град Нови Сад, донације, Министарство за науку и технолошки развој, Покрајина,
високотехнолошка предузећа из Новог Сада, директне
стране инвестиције, кредити
очекивани резултат: Основан научнотехнолошки
парк, прва високотехнолошка предузећа почела са радом у њему. Примена нових савремених технологија,
унапређење постојећих технолошких процеса, иновације и постизање веће продуктивности, економичности,
нова радна места, могућност привлачења страних инвеститора који се баве истраживањем и развојем.
Ц 3.4 Развој специјализованог образовања инжењера и средњег стручног кадра у областима
прехрамбених и хемијских технологија (добијање и
карактеризације производа нафте и обновљивих горива - биодизел, биоетанол, добијања неорганских материјала и прераде пластичних маса) у циљу подршке
развоја малих и средњих предузећа,
носилац: Технолошки факултет Нови Сад (УНС), Регионална привредна комора Нови Сад, Национална
служба за запошљавање
партнери: “Новкабел” Нови Сад, “Југоинспект” Нови
Сад
Национална служба за запошљавање - Нови Сад
временски оквир: 8 месеци
извор финансирања: Град Нови Сад, донатори
очекивани резултат: Формирани специјализовани
програми за стицање и унапређење знања инжењера и
средњег стручног кадра у областима прехрамбених и
хемијских технологија (добијање и карактеризације производа нафте и обновљивих горива - биодизел, биоетанол, добијања неорганских материјала и прераде пластичних маса); Реализовани програми са одабраним
групама инжењера и радника са средњом стручном
спремом.
Ц 3.5 Обавезе и одговорности произвођача и извозника у ЕУ - Унапређење знања инжењера у производним системима у области прехрамбених и хемијских технологија ради постизања високог
квалитета процеса и производа,
носилац: Технолошки факултет Нови Сад (УНС), Регионална привредна комора Нови Сад,
партнери: Corvinus University of Budapest, Faculty of
Food Science, као консултант у области прописа ЕУ
временски оквир: 10,5 месеци
извор финансирања: Град Нови Сад, донатори
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очекивани резултат: Формиран програм за унапређење знања инжењера у области прехрамбених и хемијских технологија; Реализован програм са одабраном
групом инжењера.
ЦИЉ:
Ц 4. Развој и примена технологија заснованих на
обновљивим изворима енергије
ПРОЈЕКТИ за циљ Ц 4.:
Ц 4.1 Примена соларне енергије у Новом Саду,
носилац: Факултет техничких наука
временски оквир: 2,5 године
извор финансирања: Град Нови Сад, IPA фондови,
донације страних и домаћих фирми
очекивани резултат: Формирање еколошке културе
и свести о потреби рационалног коришћења енергије;
Реализација електричног напајања потрошача на
одабраним локацијама (основних/средњих школа) из
соларне енергије; Стварање радног искуства о коришћењу соларне енергије; Формирање малих фирми/
сервиса за пружање енергетских услуга.
Ц 4.2 Израда студије супституције класичних извора енергије коришћењем геотермалних вода,
носилац: Градско зеленило Нови Сад
временски оквир: 16 месеци
извор финансирања: донатори
очекивани резултат: Створени услови за израду
идејног и главног пројекта, створени предуслови за јачање енергетске ефикасности и употребу обновљивих
извора енергије, јефтинија производња биљног материјала.
Ц 4.3 Производња биоетанола из лигноцелулозних сировина,
носилац: Технолошки факултет Нови Сад (УНС)
временски оквир: 2 године и 10 месеци
извор финансирања: Европска банка за обнову и
развој, Град Нови Сад
очекивани резултат: Изградња и пуштање у рад
постројења за производњу апсолутног биоетанола као
транспортног горива, из лигноцелулозних сировина, капацитета 80.000 литара на дан.
Ц 4.4 Анаеробна обрада органске фракције комуналног отпада (смећа),
носилац: Технолошки факултет Нови Сад (УНС)
временски оквир: 2 године и 10 месеци
извор финансирања: Европска банка за обнову и
развој, Град Нови Сад
очекивани резултат: Монтирање и рад постројења
за анаеробну обраду органске фракције комуналног отпада Града Новог Сада, чиме се добија (1) биогас, као
квалитетан енергент; и (2) остатак после анаеробне обраде, који се користи за ђубрење и кондиционирање
земљишта, и/или као гориво и додатак приликом производње цемента.
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ЦИЉ:
Ц 5. Енергетска ефикасност и заштита животне
средине
ПРОЈЕКТИ за циљ Ц 5.:
Ц 5.1 План развоја енергетике Града Новог Сада,
носилац: Агенција за енергетику Града Новог Сада
временски оквир: 1 година и 2 месеца
извор финансирања: Град Нови Сад, донатори
очекивани резултат: Усклађена изградња енергетских и других објеката и производња, потрошња и коришћење енергије и енергетских ресурса.
Ц 5.2 Уштеда у потрошњи електричне енергије –
јавна расвета,
носилац: Агенција за енергетику Града Новог Сада
временски оквир: 2 године и 4 месеца
извор финансирања: Град Нови Сад, донатори
очекивани резултат: Смањење потрошње електричне енергије за 30%.
Ц 5.3 Енергетска ефикасност јавних објеката,
носилац: Агенција за енергетику Града Новог Сада,
Факултет техничких наука
временски оквир: 5 месеци
извор финансирања: Град Нови Сад, донатори, фондови
очекивани резултат: Уштеда у потрошњи електричне енергије за 30%, уштеда у буџету, снижење трошкова за задовољење енергетских потреба јавних објеката
на територији Града Новог Сада.
Ц 5.4 Изградња сабирних и претоварних места за
отпад,
носилац: Град Нови Сад; партнер: ЈП “Завог за изградњу Града”
извор финансирања: Град Нови Сад (планом предвиђена на основу уређивања грађевинског земљишта),
Покрајина-Фонд за капитална улагања, донатори
очекивани резултат: Обезбеђење додатних просторних капацитета за постављање сабирних и претоварних места за комунални отпад, сузбијање настајања
дивљих депонија на територији града.
Ц 5.5 Смањење количина комуналног и индустријског отпада који се одлаже на градској депонији,
носилац: BFC Lafarge, партнери: Град Нови Сад, ЈКП
"Чистоћа"
извор финансирања: Заједничка улагања
очекивани резултат: Знатно се повећава век
трајања постојеће/нове депоније. Искоришћење 25%
отпада од укупне масе.
Ц 5.6 Стварање услова за безбедан третман и одлагање инфективног медицинског отпада,
носилац: Град Нови Сад, Покрајина, Република
извор финансирања: Град Нови Сад, Покрајина
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очекивани резултат: Безбедно управљање инфективним медицинским отпадом у објектима Дома здравља
‘’Нови Сад’’ у складу са законском регулативом.
Ц 5.7 Едукација ученика и наставника основних
школа о доприносу заштити животне средине кроз
разврставање и рециклажу отпада,
носилац: Град Нови Сад – Градска управа за заштиту
животне средине
извор финансирања: Град Нови Сад, основне школе,
организације које се баве сакупљањем секундарних сировина
очекивани резултат: Развијена свест о потреби и
значају разврставања отпада, рециклажи и смањењу
отпада.
Ц 5.8 Санација и рекултивација сточних гробаља,
носилац: Град Нови Сад – Градска управа за заштиту
животне средине
извор финансирања: Град Нови Сад
очекивани резултат: Смањење ризика по животну
средину и здравље људи, као и заштита подземних и
површинских вода и земљишта.
Ц 5.9 Израда интерактивних on-line мапа концентрације CO2 на местима најинтензивније емисије у урбаној средини,
носилац: Град Нови Сад - Градска управа за заштиту
животне средине
очекивани резултат: Овим би се ефикасно и у
реалном времену пратила концентрација поменутог
гаса на месту његове емисије. На тај начин би град
Нови Сад био први у свету који би имао on-line мапу
емисије CO2 .
Ц 5.10 Набавка аутоматских мерних станица (за
оцену квалитета ваздуха) које би покривале целокупну територију Града Новог Сада,
носилац: Град Нови Сад - Градска управа за заштиту
животне средине
очекивани резултат: Овим пројектом омогућила би
се оцена квалитета ваздуха, успостављање информационог система и предузимање адекватних мера у
циљу спречавања и/или минимизирања негативних
ефеката по здравље људи и животну средину.
Ц 5.11 Израда стратешке карте буке (Дефинисање
садржаја и развој програма и метода за израду мапа
комуналне буке),
носилац: Технолошки факултет Нови Сад (УНС), Медицински факултет,
Институт за заштиту на раду, Град Нови Сад - Градска управа за заштиту животне средине
временски оквир: 2 године и 2 месеца
извор финансирања: Европска банка за обнову и
развој, Град Нови Сад
очекивани резултат: Благовремена израда стратешке мапе буке. Планирање превенције од буке, чиме
се постиже уштеда средстава за санационе мере ради
редукције буке у Граду.
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Ц 5.12 Развој сензора за примену у заштити животне средине ,
носилац: Технолошки факултет Нови Сад (УНС), Факултет техничких наука
временски оквир: 2 године
извор финансирања: Европска банка за обнову и
развој, Град Нови Сад
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Ц 5.17 Обезбеђивање услова за третман анималног отпада применом технологија које се користе у
Европској унији,
носилац: ЈКП “Чистоћа”
временски оквир: 30 месеци + (30 година рад и одржавање)
извор финансирања: : ЈКП “Чистоћа”, донатори

очекивани резултат: Израда комплетних минијатурних сензора за детекцију штетних гасова у атмосфери.

очекивани резултат: Уклањање отпада анималног
порекла на безбедан начин-пројектовањем и изградњом савременог система за инсинерацију.

Ц 5.13 Обезбеђење услова за усклађивање поступања са отпадом у Новом Саду, са прописима и
савременим принципима управљања отпадом,

Ц 5.18 Усавршавање примењеног система третмана отпада у Новом Саду, поступање по прописима,

носилац: ЈКП “Чистоћа”
временски оквир: 6 година + 1 месец
извор финансирања: ЈКП “Чистоћа”, донатори

носилац: ЈКП “Чистоћа”
временски оквир: 2 године + (30 година рад и одржавање)
извор финансирања: : ЈКП “Чистоћа”, донатори

очекивани резултат: Поштовање прописа, рад у
складу са савременим принципима, добијање већих количина чистих отпадних материјала за даљу обраду,
уштеда депонијског простора, додатни приход.

очекивани резултат: Постиже се вишеструка корист
- смањује се запремина одложеног отпада, стварање
штетних гасова, добит од продаје компоста или материјал за рекултивацију депоније.

Ц 5.14 Део система примарне сепарације отпада
који даје боље резултате са становишта комуналног
уређења града и резултата примарне сепарације,

Ц 5.19 Контрола депонијског гаса из депонованог
биодеградабилног дела отпада, сакупљање и искоришћење гаса у постројењу на депонији,

носилац: ЈКП “Чистоћа”
временски оквир: 3 године + (20 година пражњење и
одржавање)
извор финансирања: : ЈКП “Чистоћа”, донатори
очекивани резултат: Решaвање проблема недостатка простора за постављање посуда за сакупљање
отпада, виши естетски стандарди, спречавање неовлашћеног коришћења посуда, за предузећа већа количина
чистих секундарних сировина на једном месту.
Ц 5.15 Усавршавање примењеног система третмана отпада у Новом Саду, повећање степена прераде
издвојене ПЕТ амбалаже у оквиру постројења за сепарацију и балирање отпада,
носилац: ЈКП “Чистоћа”
временски оквир: 20 месеци + (10 година рад и одржавање)
извор финансирања: : ЈКП “Чистоћа”, донатори
очекивани резултат: Повећање степена прераде
издвојене ПЕТ амбалаже у оквиру постројења за сепарацију и балирање отпада, обезбеђење додатних прихода.
Ц 5.16 Смештај напуштених (одузетих) паса и мачака (папкара) на хуман и савременији начин до њиховог коначног збрињавања,
носилац: ЈКП “Чистоћа”
временски оквир: 30 месеци + (10 година рад и одржавање)
извор финансирања: : ЈКП “Чистоћа”, донатори
очекивани резултат: Решавање услова за савремен поступак са напуштеним псима и мачкама.

носилац: ЈКП „Чистоћа”
временски оквир: 3 године и 6 месеци + (25 година
рад и одржавање објекта и пласман енергије)
извор финансирања: : ЈКП „Чистоћа”, донатори
очекивани резултат: Технологијом за сакупљање и
искоришћење овог гаса постиже се вишеструка корист:
смањење загађења животне средине, економска
искоришћеност гаса.
Ц 5.20 Ефикаснији третман комуналног чврстог
отпада у Новом Саду, повећање степена искоришћења вредних материја из отпада и смањење
волумена отпада,
носилац: ЈКП “Чистоћа”
извор финансирања: : ЈКП “Чистоћа”, донатори
очекивани резултат: Спречавање нарушавања квалитета ваздуха, воде и земљишта, ефикасније третирање комуналног чврстог отпада у Новом Саду повећањем рециклаже.
Ц 5.21 Обезбеђивање коначног одлагања отпада
који није искоришћен ни једним од претходних поступака за савремен, механичко-биолошки третман
комуналног отпада, са пратећим садржајем (саобраћајнице, заштитна зона, приступни путеви и објекти),
носилац: ЈКП “Чистоћа”
временски оквир: 6 година
извор финансирања: : ЈКП “Чистоћа”, донатори
очекивани резултат: Смањење притиска на депонију, мање депоновање отпада и заштита здравља људи и животне средине. Санитарном депонијом се добијају сировине које се даље продају, тако да постоји и
економски резултат.
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ЦИЉ:
Ц 6. Унапређење образовног система у складу са
потребама тржишта и образовање током целог живота
ПРОЈЕКТИ за циљ Ц 6.:
Ц 6.1 Е-дневник,
носилац: ЈКП „Информатика”
временски оквир: 7,5 месеци
извор финансирања: донатори, фондови, Град Нови
Сад
очекивани резултат: У сваком тренутку стварање
јасног увида родитељима/старатељима у резултате
које њихова деца остварују.
Ц 6.2 Омогућавање виртуелног присуства настави (E-learning),
носилац: ЈКП “Информатика”
временски оквир: 10 месеци
извор финансирања: фондови, донатори, Град Нови
Сад
очекивани резултат: Побољшање квалитета учења
и широка доступност високог образовања.
Ц 6.3 Унапређење безбедности у школама преко
увођења ђачких картица,
носилац: ЈКП “Информатика”
временски оквир: 7 месеци
извор финансирања: фондови, донатори, Град Нови
Сад
очекивани резултат: Повећање безбедности у школама.
Ц 6.4 Центар за предузетништво младих (такмичење за најбољу бизнис идеју),
носилац: Центар за развој предузетништва младих,
партнер: Факултет техничких наука
временски оквир: 1 година и 3 месеца (+ 1 година)
извор финансирања: Град Нови Сад, донатори, Национална служба за запошљавање, Европска комисија,
Извршно веће АПВ
очекивани резултат: Развијене предузетничке вештине, оспособљеност за самостално започињање посла и пласирање нових идеја.
Ц 6.5 Успостављање QMS – ISO 9001:2000; Успостављање система менаџмента заштитом животне
средине – ISO 1400 Успостављање система менаџмента заштитe и безбедности запослених – OHSAS
18001 Спровести припремну обуку.
носилац: Регионална привредна комора Нови Сад
временски оквир: 3 месеца (+ перманентно)
извор финансирања: Регионална привредна комора
Нови Сад, Град Нови Сад, донације
очекивани резултат: Реализована обука кроз једнодневне или дводневне семинаре за око 400 лица.
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Ц 6.6 Обука за лицa овлашћенa и задуженa за очување безбедности и здравља на раду,
носилац: Регионална привредна комора Нови Сад,
Национална служба за запошљавање, Управа за безбедност и здравље на раду
временски оквир: 3 месеца + 1 година
извор финансирања: Регионална привредна комора
Нови Сад, НСЗ, Град Нови Сад, донатори, привредна
друштва, појединци
очекивани резултат: Повећање броја обучених лица задужених за очување безбедности и здравља на
раду.
ЦИЉ:
Ц 7. Развој и примена технологија за добијање
здраве и квалитетне хране
ПРОЈЕКТИ за циљ Ц 7.:
Ц 7.1 Сертификација специфичних - бренд производа Града Новог Сада,
носилац: Технолошки факултет Нови Сад (УНС), Лабораторија за испитивање прехрамбених производа,
Лабораторија за амабалажу и паковање, ЕУ Центар изврсности за безбедност хране и процену ризика.
временски оквир: 2 године
извор финансирања: Европска банка за обнову и
развој, Град Нови Сад
очекивани резултат: Израда стратегије за дефинисање услова и критеријума за развој бренда прехрамбених производа Града Новог Сада.
Ц 7.2 Мониторинг квалитета стратешких прехрамбених производа на тржишту Града Новог Сада,
носилац: Технолошки факултет Нови Сад (УНС), Лабораторија за испитивање прехрамбених производа,
Лабораторија за амабалажу и паковање, ЕУ Центар изврсности за безбедност хране и процену ризика
временски оквир: 3 године
извор финансирања: Европска банка за обнову и
развој, Град Нови Сад
очекивани резултат: Утврђивање квалитета стратешких прехрамбених производа са аспекта здравствене и микробиолошке исправности, нутритивне и енергетске вредности и квалитета амбалаже, са подручја
Града Новог Сада

4. КЉУЧНА ОБЛАСТ “Д”
“УНАПРЕЂЕЊЕ ТУРИЗМА”
Град Нови Сад са свим својим физичко-географским,
друштвено-географским, инфраструктурним и супраструктурним карактеристикама и ресурсима, пружа могућност за развој многих данас актуелних и у свету изузетно пропулзивних облика туризма, као гране
индустрије која је високо конкурентна и бележи сталан
раст и развој.
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Позициониран на Дунаву, са Тврђавом из XVII века,
на раскршћу најважнијих саобраћајница, у близини
Фрушке горе са 17 културно-историјски важних манастира, са салашима у непосредној околини, атрактивним
старим градским језгром, многобројним музејима, престижним Новосадским сајмом, и као домаћин бројних
светски познатих фестивала и манифестација, Град Нови Сад поседује сву потребну разноликост понуде неопходну једном савременом туристичком центру који
жели и може да оствари запаженије место на туристичкој мапи света.

обучено и информисано становништво које располаже
приватним смештајем, способно да испрати савремене
потребе туриста. Израђен курикулум за перманентну
едукацију становништва са приватним смештајем.

Нови Сад је од 2006. године, члан Европских градова туризма (EUROPIAN CITIES TOURISM). Током 2008.
године посетило га је 97.008 туриста, што представља
4,20% од укупног броја туриста у Републици Србији. На
пристану у Новом Саду, само у 2008. години пристало
је око 500 бродова, од тога 250 страних, са око 35.000
путника. Уз то, Пољопривредни сајам сваке године
има око 300.000 посетилаца, док музички фестивал
ЕXIT окупи 150.000, од чега значајан део такође чине
странци.

очекивани резултат: Изграђени и унапређени постојећи институционални и организациони капацитет,
обучен и лиценциран стручан кадар који је способан да
испрати савремене потребе туриста, израђен курикулум за перманентну едукацију туристичких радника.

Мада статистички подаци указују на сталан пораст
броја туриста, неопходно је да се поспеши дужина њиховог боравка, континуитет нових посета и обједини
понуда смештајних капацитета, уз подизање нивоа квалитета смештаја и услуга. Сређивање културних објеката и унапређење туристичке инфраструктуре такође су
битни предуслови за повећање укупне атрактивности
туристичке понуде.
Неопходно је да се, уз деловање Туристичке организације Града Новог Сада, туристима обезбеди правовремен и комплетан преглед понуде коју им пружа Нови
Сад са околином, као и повратна информација ради
анализе досадашњег профила туриста, испитивања
њихових интересовања, и прилагођавања понуде и
аранжмана њиховим различитим и променљивим потребама (туристи са брода, посетиоци сајма, пословни
партнери итд). Све то ће допринети повећању броја туриста, износа од боравишне таксе и укупно оствареног
прихода Града од ове области.

АКЦИОНИ ПЛАН
Акциони план за кључну област “Д”
“Унапређење туризма”
ЦИЉ:
Д 1. Осмислити квалитетни/атрактивни туристички производ и континуирану туристичку понуду
ПРОЈЕКТИ за циљ Д 1.:
Д 1.1 Организовање едукације становноштва које
располаже приватним смештајем,
носилац: Град Нови Сад, партнери: ТОНС, EXIT, DTI
извор финансирања: Град Нови Сад, Покрајина, Република Србија, донатори
очекивани резултат: Изграђени и унапређени постојећи институционални и организациони капацитети,

Д 1.2 Обука и лиценцирање специјализованих туристичких водича,
носилац: Град Нови Сад, партнери: ТОНС, EXIT, DTI
извор финансирања: Град Нови Сад, Покрајина, Република Србија и донатори

Д 1.3 Прикључење туриста који у Град стижу бродовима, на туристичку понуду града; Развој потребне туристичке инфраструктуре у самој марини,
носилац: Град Нови Сад, партнери: ТОНС, EXIT, DTI,
Agenda pro
извор финансирања: Град Нови Сад, Покрајина, Република Србија, донатори.
очекивани резултат: Омогућен приступ свим
одабраним локацијама у граду туристима који долазе
бродовима, развијена туристичка инфраструктура у самој марини како би одговорила на захтев савременог
тренутка у бродском туризму, проширена туристичка
понуда Града.
Д 1.4 Промоција здравственог туризма у Новом
Саду анализом потреба, израде понуда и промотивних активности,
носилац: Град Нови Сад, партнери: Град Нови Сад Градска управа за здравство, ТОНС, КЛЕР
временски оквир: 8 месеци
извор финансирања: Донатори
очекивани резултат: Искоришћеност постојећих ресурса у здравству (простор, опрема, стручни кадар) и
унапређење квалитета туристичке понуде Града Новог
Сада.
Д 1.5 Пружање здравствених услуга у складу са
потребама здравственог туризма,
носилац: Град Нови Сад - Градска управа за здравство
извор финансирања: Трошковe здравствених услуга
сносе корисници здравствених услуга
очекивани резултат: Постизање позитивног материјалног ефекта пружањем квалитетних и високостручних услуга.
Д 1.6 Израда апликације за мобилне телефоне о
туристичкој понуди Новог Сада,
носилац: Туристичка организација Града Новог Сада,
партнери: EXIT и ЈКП „Информатика“
временски оквир: 2 месеца
извор финансирања: Туристичка организација Града
Новог Сада, донатори
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очекивани резултат: Доступност туристичких информација и вести на сваком месту у сваком тренутку.

извор финансирања: ПМФ– Департман за географију, туризам и хотелијерство, ТОНС, Покрајина, Град
Нови Сад, донатори

Д 1.7 Израда пројекта - анализе могућности за отварање зоолошког врта у Новом Саду

очекивани резултат: Промоција најпосећенијих и
најквалитетнијих сегмената производа и услуга културног туризма и њихово унапређење.

носилац: Туристичка организација Града Новог Сада,
партнери: ЈП “Завод за изградњу Града”, ЈКП “Градско
зеленило”, приватни сектор
временски оквир: 7 месеци
извор финансирања: Туристичка организација Града
Новог Сада, ЈП “Завод за изградњу Града”, ЈКП “Градско
зеленило”, приватани сектор

Д 1.13 Туристичка понуда верског туризма у Граду Новом Саду,
носилац: Природно-математички факултет
временски оквир: 12 месеци

очекивани резултат: Повећан број туриста и прихода Града.

извор финансирања: ПМФ– Департман за географију, туризам и хотелијерство, ТОНС, Покрајина, Град
Нови Сад, донатори

Д 1.8 Оспособљавање новог дела подземних војних галерија за туристичку понуду,

очекивани резултат: Привлачење страних туриста
и љубитеља културног наслеђа и промоција верских,
духовних и материјалних вредности.

носилац: Музеј Града Новог Сада партнер: Туристичка организација Града Новог Сада

Д 1.14 Акциони план за развој салашког туризма,

временски оквир: 9 месеци

носилац: Alma mons d.o.o.

извор финансирања: Град Нови Сад

временски оквир: 315 дана

очекивани резултат: Повећан број туриста, нови
услови за одржавање манифестација.

извор финансирања: Покрајински секретаријат за
привреду, Град Нови Сад

Д 1.9 Набавка штандова-кућица за одржавање
градских манифестација,

очекивани резултат: Дефинисана туристичка понуда, израђен промотивни материјал и интернет презентација, извештај о резултатима конкурса.

носилац: Туристичка организација Града Новог Сада
временски оквир: 5 месеци
извор финансирања: ТОНС, донатори, Град Нови
Сад, ЈП СПЦ “Војводина”, ЈП “Воде Војводине”, ЈКП
“Градско зеленило”
очекивани резултат: Повећање броја градских манифестација и броја туриста.
Д 1.10 Набавка једног отвореног туристичког аутобуса за разгледање Града,
носилац: Туристичка организација Града Новог Сада
временски оквир: 5 месеци
извор финансирања: донатори
очекивани резултат: Повећање броја туриста, повећан приход града.
Д 1.11 Тематске вечери као нови вид туристичке
анимације у Граду Новом Саду,
носилац: Природно-математички факултет
временски оквир: 8 месеци
извор финансирања: ПМФ – Департман за географију, туризам и хотелијерство, ТОНС, Покрајина, Град
Нови Сад, донатори
очекивани резултат: Савремен начин упознавања
туриста са самом дестинацијом и промоција различитог
културног наслеђа.

Д 1.15 ЈП “СПЦ Војводина” као регионални центар
за међународно спортско-рекреативне конгресе,
носилац: ЈП “СПЦ Војводина”
временски оквир: 6 месеци
извор финансирања: Фондације које се баве развојем туризма, Републичко министарство за економију
и регионални развој-Секретаријат за туризам, Град Нови Сад, ТОНС
очекивани резултат: Запослени едуковани да аплицирају и добију организацију значајних међународних
конгреса из области спорта и рекреације.
Д 1.16 Израда Стратегије развоја туризма Новог
Сада
носилац: Туристичка организација Града Новог Сада
извор финансирања: Град Нови Сад, Покрајина,
ТОНС, донатори
очекивани резултат: Израђена Стратегија развоја
туризма Новог Сада.

ЦИЉ:
Д 2. Маркетинг и промоција
ПРОЈЕКТИ за циљ Д 2.:
Д 2.1 Израда туристичке карте Града,

Д 1.12 Сегменти понуде услуга и производа културног туризма у Граду Новом Саду,
носилац: Природно-математички факултет
временски оквир: 16 месеци

носилац: Град Нови Сад, партнери: ТОНС, EXIT,
Palgo centar
извор финансирања: Град Нови Сад, Покрајина, Република Србија, донатори
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очекивани резултат: Израђене туристичке карте за
потребе повећања доступности и видљивости туристичких тачака Града и околине за потребе разних видова савременог туризма, одштампане и дистрибуиране
туристичке карте Града.
Д 2.2 Промоција туристичких локација у Новом
Саду,
носилац: Град Нови Сад, партнери: ТОНС, EXIT,
Agenda pro
извор финансирања: Град Нови Сад, Покрајина, Република Србија, донатори
очекивани резултат: Израђена стратегија комуникације по циљним групама и стратешким партнерима
вођена принципима одрживог развоја и заштитом животне средине, развијен сет комуникацијских алата и
материјала прилагођен различитим циљним групама,
осмишљени и произведени специфични промотивни
материјали за сваку туристичку локацију.
Д 2.3 Израда месечног билтена културне понуде,
носилац: Град Нови Сад - Градска управа за културу,
Туристичка организација Града Новог Сада

2. decembar 2009.

носилац: Природно-математички факултет, партнер:
ТОНС
временски оквир: 15 месеци
извор финансирања: ПМФ – Департман за географију, туризам и хотелијерство, ТОНС, Покрајинa, Град
Нови Сад, донатори
очекивани резултат: Повећање коришћења пословања путем Интернета на туристичкој дестинацији и
боље позиционирање сајтова туристичких агенција, хотела и других на Интернет претраживачима.
Д 2.8 Туристички бедекер Новог Сада са разгледницама - НС на длану,
носилац: Природно-математички факултет
временски оквир: 14 месеци
извор финансирања: ПМФ– Департман за географију, туризам и хотелијерство,
ТОНС, покрајинске, Град Нови Сад, донатори
очекивани резултат: Презентација Града путем фотографије и разгледница и стварање заборављених
културних навика код домаћих туриста да шаљу разгледнице са дестинације.

временски оквир: месечно
очекивани резултат: Обогаћивање туристичке понуде.

Д 2.9 Промоција и унапређење Сајма туризма као
значајног чиниоца у промоцији домаће туристичке
понуде,
носилац: АД “Новосадски сајам’

Д 2.4 Израда новосадског пасоша,
носилац: Туристичка организација Града Новог Сада
временски оквир: 4 месеца
извор финансирања: ТОНС, донатори
очекивани резултат: Повећана посета и приход установама културе и приватном сектору.
Д 2.5 Набавка и постављање екрана на додир и
информативних излога на више места у Граду,

временски оквир: у зависности од пројектне активности, месец дана или перманентно,
извор финансирања: Новосадски сајам, Извршно
веће АПВојводине, Град Нови Сад
очекивани резултат: Повећано интересовање за
домаће дестинације и унапређење промоције војвођанског туризма домаћим и страним туристима и туроператорима који су уврстили дестинације у Војводини у своју
понуду.

носилац: Туристичка организација Града Новог Сада
временски оквир: 5 месеци
извор финансирања: Донатори,
СПЕНС, приватни сектор, ТВ Аполо

ТОНС,

Сајам,

очекивани резултат: Побољшање обавештености
туриста, лакше и брже пружање тражених информација
о туристичкој понуди Града.
Д 2.6 Оригиналност у афирмацији локалног
носилац: ЈП ГИЦ “Аполо”
временски оквир: 2 месеца, 2 недеље, перманентно
извор финансирања: ТОНС, Медијски партнер ЈП
ГИЦ “Аполо”, Музеј Града
очекивани резултат: Понудити туристима особеност Војводине и Новог Сада, производе који су под
ударом масовне производње, који опстају само упорношћу малог броја старих мајстора и заљубљеника, а
скоро без икаквих улагања Града.
Д 2.7 Израда web апликација on line booking system-a са детаљном презентацијом смештајних капацитета Новог Сада - NS on line,

Д 2.10 Улога „Програм амбасадора” у привредном
развоју Града Новог Сада као дестинације са великим потенцијалом за развој конгресног и манифестационог туризма,
носилац: Природно-математички факултет
временски оквир: 17 месеци
извор финансирања: ПМФ– Департман за географију, туризам и хотелијерство,
The Centre for Tourism Research and Studies Нови Сад, Покрајина, Град Нови Сад, донатори
очекивани резултат: Различити бенефити за побољшање привредног развоја града Новог Сада путем
идентификације што већег броја особа (менаџера, директора и др.) активних у културном, спортском, пословном, јавном животу Новог Сада, који имају сјајне контакте и позиције у међународним струковним
удружењима и обука да у одређеним асоцијацијама лобирају за Нови Сад, како би Град добио прилику да организује што више различитих међународних догађаја.
Програм их обучава како и на који начин да представе
Нови Сад као дестинацију са великим потенцијалом за
развој.
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ЦИЉ:
Д 3. Јачање капацитета Туристичке организације
Новог Сада
ПРОЈЕКТИ за циљ Д 3.:
Д 3.1 Унапређивање Туристичке организације Новог Сада,
носилац: : Град Нови Сад, партнери: EXIT, Agenda
pro
извор финансирања: Град Нови Сад, Покрајина, Република Србија, донаторске институције
очекивани резултат: Стратешки план омогућава
организовани и плански развој туризма, едукација запослених као најважнијег ресурса ТОНС-а омогућава
изградњу нових и унапређење постојећих капацитета,
промовисање принципа одрживог развоја и заштите животне средине кроз пројекте ТОНС-а.
Д 3.2 Израда интернет презентације Туристичке
организације Града Новог Сада,
носилац: Туристичка организација Града Новог Сада
временски оквир: 4 месеца
извор финансирања: Град Нови Сад, донатори
очекивани резултат: Повећање броја домаћих и
страних туриста.
Д 3.3 Увођење софтвера за резервацију и
плаћање смештаја и осталих туристичких услуга путем интернета,
носилац: Туристичка организација Града Новог Сада
временски оквир: 4 месеца
извор финансирања: ТОНС, хотели, донатори
очекивани резултат: Повећање броја гостију, туриста, повећање наплате боравишне таксе, побољшање евиденције о гостима, туристима.
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Д 4.3 Адаптација галеријског простора у Збирци
стране уметности,
носилац: Музеј Града Новог Сада
извор финансирања: донатори
очекивани резултат: Побољшање музеолошке и туристичке понуде Града и унапређење имиџа Новог Сада.
Д 4.4 Адаптација улазног хола музеја Града Новог
Сада,
носилац: Музеј Града Новог Сада
извор финансирања: донатори
очекивани резултат: Побољшање музеолошке и туристичке понуде Града и унапређење имиџа Новог Сада
и Петроварадинске тврђаве.
ЦИЉ:
Д 5. Унапређење постојеће туристичке инфраструктуре
ПРОЈЕКТИ за циљ Д 5.:
Д 5.1 Обнова подграђа Тврђаве у Петроварадину
(оживљавање подграђа у културном смислу),
носилац: Град Нови Сад - Градска управа за културу
очекивани резултат: Повећање броја туриста.
Д 5.2 Изградња новог и реконструкција постојећег
комплекса базена у ЈП „Спортски и пословни центар
Војводина“,
носилац: ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“
временски оквир: 2 године
извор финансирања: Град Нови Сад, Покрајина,
Република Србија
очекивани резултат: Повећање спортске понуде
Града за потребе спортских клубова. повећање капацитета за рекреацију грађана, повећање енергетске ефикасности објекта, повећање атрактивности пословног
дела објекта и повећање посећености објекта.

ЦИЉ:
Д 4. Унапређење рада културних и туристичких
установа у Граду
ПРОЈЕКТИ за циљ Д 4.:
Д 4.1 Адаптације и реконструкције културних
објеката у Граду (Библиотека, музеји, Архив, Завод
за заштиту споменика културе, Позориште младих,
Новосадско позориште, Атеље 61),
носилац: Град Нови Сад - Градска управа за културу
Д 4.2 Адаптација „Великог ратног бунара“ и повезивање са изложбеним простором у приземљу зграде Арсенала (зграда Музеја Града Новог Сада) на
Петроварадинској тврђави,
носилац: Музеј Града Новог Сада
извор финансирања: донатори
очекивани резултат: Побољшање музеолошке и туристичке понуде Града и унапређење имиџа Новог Сада.

Д 5.3 Повећање енергетске ефикасности објекта
ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“,
носилац: ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“
временски оквир: 2 године и 6 месеци
извор финансирања: Град Нови Сад, Покрајина, Република Србија
очекивани резултат: Повећање енергетске ефикасности објекта и повећање посећености објекта.
Д 5.4 Реконструкција и модернизација целог објекта ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“,
носилац: ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“
временски оквир: 3 године и 9 месеци
извор финансирања: Покрајина, Република Србија
очекивани резултат: Повећање енергетске ефикасности објекта, што доводи до уштеде у потрошњи превасходно топлотне и електричне енергије. Повећање
атрактивности пословног дела објекта и повећање посећености објекта.
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Д 5.5 Отварање сувенирница,
носилац: Туристичка организација Града Новог Сада
временски оквир: 5 месеци
извор финансирања: ТОНС, Музеј Града, Сајам, хотели, ЈП “СПЦ Војводина”, донатори
очекивани резултат: Изградња и опремање сувенирница на местима највећег окупљања туриста.
Д 5.6 Отварање туристичких инфопултова,
носилац: Туристичка организација Града Новог Сада
временски оквир: 3 месеца
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очекивани резултат: Повећање броја туриста, повезивање са дунавским дестинацијама, нови туристички производ.
Д 5.11 Израда пројекта за могуће инвеститоре
преуређења обале Дунава
носилац: Туристичка организација Града Новог Сада
временски оквир: 7 месеци
извор финансирања: ТОНС, ЈП “Завод за иградњу
Града”, ЈКП “Градско зеленило”, ЈП “Воде Војводине”,
донатори, приватни сектор

извор финансирања: ТОНС, Сајам, ЈП “СПЦ Војводина”, Музеј Града, донатори

очекивани резултат: Пријава инвеститора за
уређење новосадског кеја- шеталишта, повећање обрта, прихода, нове инвестиције.

очекивани резултат: Отварање туристичких инфопултова за помоћ туристима и информације на најважнијим местима у Граду.

Д 5.12 Оспособити постојеће и направити, набавити нове јавне тоалете,

Д 5.7 Постављање туристичке сигнализације и
обележавање туристичких знаменитости и споменика и институција културе,
носилац: Град Нови Сад – Градска управа за саобраћај, Туристичка организација Града Новог Сада, партнери: Завод за заштиту споменика културе, ЈП “Завод
за иградњу Града”,
временски оквир: 5 месеци
извор финансирања: ТОНС, донатори
очекивани резултат: Обележавање највећег броја
туристичких знаменитости са информацијама о њима и
постављање знакова за указивање где се налазе и како
до њих доћи. Унапређење квалитета туристичке понуде,
боља информисаност туриста, раст туристичког промета, подизање нивоа свести локалног становништва о
културним вредностима.
Д 5.8 Доградња пристана за бродове, јахте, чамце,
носилац: Туристичка организација Града Новог Сада
временски оквир: 4,5 месеца
извор финансирања: ЈП “Воде Војводине”, наутички
клубови, приватни пристани, донације, кредити
очекивани резултат: Повећање броја наутичких туриста и прихода од ове врсте туризма.
Д 5.9 Пројекат изградње кампа,
носилац: Туристичка организација Града Новог Сада
временски оквир: 3 месеца
извор финансирања: ЗИГ, ЈП “Воде Војводине”, ЈКП
“Градско зеленило”, донатори
очекивани резултат: Израђен пројект градског кампа спреман за достављање улагачима, финансијерима
и донаторима.

носилац: Туристичка организација Града Новог Сада
временски оквир: 7 месеци
извор финансирања: Град Нови Сад, ТОНС, донатори
очекивани резултат: Побољшање туристичке инфраструктуре.
Д 5.13 Изградња аутобуских стајалишта за туристичке аутобусе,
носилац: Туристичка организација Града Новог Сада
временски оквир: 7 месеци
извор финансирања: Град Нови Сад – Градска управа за саобраћај, ЈП “Завод за иградњу Града”, приватни
сектор, донатори,ТОНС
очекивани резултат: Неколико аутобуских стајалишта, унапређење туристичке инфраструктуре, лакши
и бржи приступ туриста знаменитостима Града, туристи
проводе више времена у Граду.
Д 5.14 Израда студије, пројекта развоја Ченејског
аеродрома са потпуном анализом туристичких могућности,
носилац: Туристичка организација Града Новог Сада
временски оквир: 8 месеци
извор финансирања: Аероклуб Нови Сад, Град Нови
Сад, донације
очекивани резултат: Утврђивање економских, туристичких и других могућности развоја аеродрома ради
привлачења и добијања инвестиција. и донатори.
Д 5.15 Организовање манифестација едукативногтакмичарског карактера која би имала за циљ
уређење зелених површина у граду,
носилац: ЈКП “Градско зеленило” Нови Сад

Д 5.10 Набавка туристичког брода и његово
стављање у туристичку понуду Града,
носилац: Туристичка организација Града Новог Сада
временски оквир: 6 месеци
извор финансирања: ТОНС, наутички клубови, приватни сектор, кредити, донатори

временски оквир: 5 месеци
извор финансирања: Град Нови Сад, претприступни
фондови, привредни сектор, донатори
очекивани резултат: Слободне зелене површине
би се претвориле у уметничке хортикултурно уређене
површине.
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Д 5.16 Уређење колско-пешачких и пешачких површина и припадајућег околног простора на платоу
Хорнверка на Петроварадинској тврђави,
носилац: ЈП “Завод за иградњу Града”
временски оквир: 2010. година
извор финансирања: Град Нови Сад (планом предвиђена на основу уређивања грађевинског земљишта),
Покрајина-Фонд за капитална улагања, донатори.
очекивани резултат: Уређење платоа Хорнверка
омогућиће дефиницију простора намењену различитим
активностима, везаним за могуће коришћење отворених простора.
Д 5.17 Санација два моста испред Леополдове капије и моста испред капије Карла VI са припадајућим
деловима коловоза и тротоара,
носилац: ЈП “Завод за иградњу Града”
временски оквир: 2010 – 2011. година
извор финансирања: Град Нови Сад (планом предвиђена на основу уређивања грађевинског земљишта),
Покрајина-Фонд за капитална улагања, донатори
очекивани резултат: Санирањем мостова капије и
дефинисањем мера на њеној свеобухватној техничкој
заштити, обновиће се објекат који је под заштитом „Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада“,
и повећаће се безбедност свих учесника у саобраћају.
Д 5.18 Санација Београдске капије у Петроварадину,
носилац: ЈП “Завод за иградњу Града”
временски оквир: 2010 – 2011. година
извор финансирања: Град Нови Сад (планом предвиђена на основу уређивања грађевинског земљишта),
Покрајина-Фонд за капитална улагања, донатори
очекивани резултат: Санирањем Београдске капије
и дефинисањем мера на њеној свеобухватној техничкој
заштити, обновиће се објекат који је под заштитом „Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада“
и повећаће се безбедност свих учесника у саобраћају.
Д 5.19 Озелењавање Града увођењем савремених
метода изградње зелених површина,
носилац: ЈКП “Градско зеленило” Нови Сад
временски оквир: 2 године и 2 месеца
извор финансирања: Град Нови Сад, донатори
очекивани резултат: Побољшање постојећих микроклиматских услова у Граду и јачање енергетске ефикасности, као и естетско визуелни ефекат.
Д 5.20 Израда прединвестиционе студије „комплекс Футошки парк“,
носилац: ЈКП “Градско зеленило” Нови Сад, партнери: ЈП “Завод за иградњу Града”, ЈП “Урбанизам”
временски оквир: 11 месеци
извор финансирања: донатори
очекивани резултат: Створени услови за израду
пројеката и изградњу комплекса, ојачана прекогранична
сарадња, створени предуслови за појављивање на европској карти бања, створени предуслови за јачање
енергетске ефикасности и употребу обновљивих извора енергије.
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Д 5.21 Изградња сталне изложбе “Живе ограде
Штранда”,
носилац: ЈКП “Градско зеленило” Нови Сад
временски оквир: 3 године и 6 месеци
извор финансирања: донатори
очекивани резултат: Изложбa живе ограде Штрандa треба својом оригиналношћу, изгледом и локацијом
да оствари: да поставком, бојом, структуром и хабитусом биљака делује позитивно на посетиоце и оствари
психофизиолошку функцију зелених површина; да организованим групним и индивидуалним посетама Изложба оствари културно-едукативну функцију; да код
грађана младе популације јача еколошку свест о значају зелених површина; да истакне естетску димензију
поставке: резноврсношћу, лепотом облика и боја; да
обави заштитну функцију комплекса Штранд; да створи
додатни позитиван еколошки утицај:микроклима, влажност и струјање ваздуха, смањи аерозагађење и буку
итд; да кореновим системом жива ограда спречи ерозију ножице насипа.
Д 5.22 Јачање капацитета и укључивање заштићеног природног добра „Каменички парк“ у Сремској
Каменици, у туристичку понуду Новог Сада,
носилац: ЈКП “Градско зеленило” Нови Сад
временски оквир: 4 године и 9 месеци
извор финансирања: Град Нови Сад, донатори
очекивани резултат: Повећан позитиван утицај на
квалитет животне средине, чист и уређен парк који ће
бити приступачнији посетиоцима, повећан број посетилаца, нова туристичка дестинација у оквиру Града и
друго.
Д 5.23 Проширење спортско-рекреативне понуде
у Новом Саду,
носилац: ЈКП “Градско зеленило” Нови Сад
временски оквир: 4 године и 1 месец
извор финансирања: донатори
очекивани резултат: Изграђени објекти: балон над
монтажно-демонтажним клизалиштем, стазе за клизање, спортски терени под балоном, повећан број корисника плаже и ван сезоне купања, развој свести о
потреби бављења спортом код младих и друго.
Д 5.24 Уређење Трифковићевог трга,
носилац: ЈП “Завод за иградњу Града”
временски оквир: 2010. година
извор финансирања: Град Нови Сад (планом предвиђена на основу уређивања грађевинског земљишта),
Покрајина-Фонд за капитална улагања, донатори
очекивани резултат: Градски тргови и порте су ретки
и недовољно артикулисани простори. Највећи проблем
представља недостатак паркинг-места. Разлога има
више, али су најзначајнији недостатак расположивог
простора на којем би се могли изградити паркинзи или
гараже, као и велике потребе за паркирањем због
атрактивних садржаја које нуди центар града. Изградњом
јавних гаража стварају се предуслови за уређење
градских тргова и њихово привођење, Планом детаљне
регулације, предвиђеној намени.
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Д 5.25 Уређење Трга Републике,
носилац: ЈП “Завод за иградњу Града”
временски оквир: 2010 – 2011. година
извор финансирања: Град Нови Сад (планом предвиђена на основу уређивања грађевинског земљишта),
Покрајина-Фонд за капитална улагања, донатори
очекивани резултат: Измештање приградске аутобуске станице, нова регулација и режим саобраћаја, као
основа за формирање слободне пешачке зоне - трга;
пројектом реконструкције и ревитализације простора
Трга партерно и хортикултурно се решава целокупан
плато, те овај вредан простор садржајно и ликовно повезује са објектима и просторима старог градског језгра
у непосредном окружењу (Саборна црква, Змај Јовина
гимназија, Градска библиотека, Комплекс музеја, стамбено-пословни објекти изграђени или планирани по
ободима Трга, потези Дунавске и Змај Јовине улице);
Увођењем зеленила, брижљивим избором урбане
опреме, уношењем елемената којима се оплемењује
амбијент (фонтана, споменик, скулптура и сл.) допринеће се
обликовању овог потенцијално атрактивног простора; задржавање традиционалне намене на делу простора Трга - Рибље пијаце и могућност двонаменског
коришћења: као пијаце и слободне пешачке зоне; замена, односно уклањање свих постојећих објеката на платоу (аутобуској станици и пијаци); могућност коришћења
целокупног простора испод платоа за подземну гаражу.
Д 5.26 Уређење Трга слободе,
носилац ЈП “Завод за иградњу Града”
временски оквир: 2010 – 2011. година
извор финансирања: Град Нови Сад (планом предвиђена на основу уређивања грађевинског земљишта),
Покрајина-Фонд за капитална улагања, донатори
очекивани резултат: Градски тргови су ретки и вредни простори, па се о условима за њихову детаљнију регулацију посебно води рачуна. Трг слободе, као главни
градски трг, већ је формирана целина. Додатно уређење
Трга слободе не би доводило у питање концепт уређења,
него би, углавном, подразумевало уношење нових елемената партерног уређења. Препоручује се обележавање сећања на некадашњи низ објеката Мале јеврејске
улице, уз максимално задржавање постојећег зеленила.
Д 5.27 Опрема за резервно напајање за случај
великих хаварија,
носилац: Електровојводина д.о.о.
временски оквир: 6 месеци
извор финансирања: Електровојводина д.о.о., Република, донатори
очекивани резултат: Набавка покретног агрегатског
уређаја за испоруку електричне енергије у тешким хаваријским условима када није могуће обезбедити алтернативни правац напајања, чиме би се омогућили минимални прекиди у напајању. Агрегат би се могао
користити и као основно напајање у случајевима одржавања важних догађаја за Град, у активностима промоције локалне самоуправе.
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Д 5.28 Изградња модерног aqua parka
носилац: Град Нови Сад, ЈП “Завод за иградњу Града”, ЈП “Пословни простор”, ЈП “СПЦ Војводина”
временски оквир: 1 година и 9 месеци – 2 године
извор финансирања: Град Нови Сад, АП Војводина,
НИП, донатори
очекивани резултат: Унапређење туристичке понуде и повећање броја туриста у Новом Саду.

5. КЉУЧНА ОБЛАСТ “Е”
“РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ”
Војводина је центар пољопривредне производње, не
само у нашој земљи већ и у југоисточној Европи. Захваљујући бројним предностима у односу на земље из
окружења, првенствено повољним агроеколошким условима за одвијање пољопривредне производње Војводина је постала значајан фактор у производњи хране.
Од укупне територије коју покрива Град Нови Сад,
пољопривредна површина заузима 42.863 ха или
61,31% укупне површине, од тога обрадива пољопривредна површина обухвата 39.760 ха или 92,76% укупне
пољопривредне површине, што представља значајан
предуслов за улагање постојећих људских и финансијских ресурса у унапређење и развој пољопривреде.
У Новом Саду постоји велики број пољопривредних
газдинстава, као и привредних субјеката који се баве
прерадом примарних пољопривредних производа, а насељена места која припадају Граду, претежно се баве
пољопривредом. Привредне активности у руралном
подручју везане су за ратарство, повртарство, воћарство и сточарство и евентуално, за услуге прераде везане за њих. Такође постоји интересовање индивидуалних произвођача за производњу органске хране која је у
експанзији у Европској унији. Институционалну подршку
пољопривредним произвођачима представљају Институт
за ратарство и повртарство и Пољопривредни факултет
Нови Сад.
И поред тога што у Новом Саду постоје сви предуслови за развој пољопривредне производње, произвођачи се сусрећу са одређеним потешкоћама као што су:
- застареле технологије производње и процеса дораде, што смањује финансијски ефекат и конкурентност,
- дуг и скуп процес сертификације земљишта за
производњу органске хране, и уопште недовољна
информисаност о стандардима и њиховој примени, што би омогућило пласман домаћих производа на инострана тржишта,
- непостојање дистрибутивних центара са адекватним складишним простором,
- недовољна информисаност о могућности добијања разних видова подршке, инвестиционе и
техничке,
- потреба за едукацијом због усклађивања са савременим методама у пољопривредној производњи, али и у другим областима пословања, као
што су економија, маркетинг и менаџерске вештине,

2. decembar 2009.

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

Да би се унапредио цео сектор потребно је утврђивање приоритета у пољопривреди. Имајући у виду да
се Србија стратешки определила за прикључење Европској унији, и да своју велику шансу види у производњи
и извозу здраве хране, едукација пољопривредника и
стварање услова за добијање потребних сертификата у
области пољопривреде, мора бити стратешки приоритет.
Удруживање у локалној пољопривредној производњи веома је значајно за бољи пласман производа и
већи профит пољопривредних произвођача. Оживљавање или стварање нових струковних удружења може
пуно да допринесе наступу призвођача на иностраном
тржишту, као и бољем пласману производа.
При томе, улагања у пољопривредну инфраструктуру и
систематско пружање свих неопходних видова подршке
пољопривредним произвођачима, предуслов су за подизање квалитета пољопривредних производа и постизање
конкурентности на светском тржишту.
Основни циљ развоја и унапређења постојеће
пољопривредне производње је да постане економична,
конкурентна и организована у склaду са савременим
европским трендовима. То подразумева унапређење
постојећих потенцијала за пољопривредну производњу,
савремене методе рада, тржишну оријентисаност, употребу маркетинга и промоције.

АКЦИОНИ ПЛАН
Акциони план за кључну област “E“

“Развој пољопривреде“
ЦИЉ:
E 1. Развијање дистрибутивног центра пољопривредних производа
ПРОЈЕКАТ за циљ Е 1.:
Е 1.1 Изградња велетржнице,
носилац: ЈКП “Тржница” Нови Сад
временски оквир: 2 године и 9 месеци
извор финансирања: Сопствена улагања, капиталне
субвенције, кредити, донатори
очекивани резултат: Обезбеђење складиштења и
дистрибуција пољопривредних производа.
ЦИЉ:
E 2. Производња семена ратарских и повртарских биљака
ПРОЈЕКАТ за циљ Е 2.:
E 2.1 Повећање и унапређење техничко-технолошког нивоа производње семена ратарско-повртарских биљних врста,
носилац: Институт за ратарство и повртарство-Нови
Сад
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временски оквир: 1 година
извор финансирања: сопствена средства, средства
пословних банака
очекивани резултат: Повећање површина под семенским усeвима, чија производња произвођачима
омогућава већи финансијски ефекат у односу на производњу меркантилне робе. Осавремењавање технологије производње и процеса дораде кроз набавку савремених машина и оруђа, као и изградњу савремених
капацитета за дораду семена. Већи финансијски ефекат за Град.
ЦИЉ:
E 3. Подстицање развоја производње органске
(здравствено безбедне) хране
ПРОЈЕКТИ за циљ Е 3.:
E 3.1 Едукација о значају производње и употребе
органске хране,
носилац: Институт за ратарство и повртарство-Нови
Сад
временски оквир: 6 месеци
извор финансирања: Град Нови Сад, кредити банака, сопствена средства
очекивани резултат: Подизање свести о значају
производње и употребе органске хране је први и веома
важан корак за унапређење ове врсте производње и
потрошње пољопривредних производа, уз очување животне средине и подизање нивоа квалитетне исхране
становништва.
E 3.2 Едукација о значају производње и употребе
органског семена органске хране,
носилац: Институт за ратарство и повртарство-Нови
Сад
временски оквир: 6 месеци
извор финансирања: сопствена средства, средства
пословних банака
очекивани резултат: Подизање свести о значају
производње и употребе органске хране је први и веома
важан корак унапређења ове врсте производње и потрошње пољопривредних производа уз очување животне средине и подизање нивоа квалитетне исхране становништва. Произведено сертификовано органско семе
ће послужити за заснивање меркантилне органске производње хране.
E 3.3 Израда базе података, едукација и удруживање произвођача органске хране,
носилац: Регионална привредна комора Нови Сад
временски оквир: 1 година и десет месеци
извор финансирања: донатори, Регионална привредна комора Нови Сад, Град Нови Сад
очекивани резултат: Подизање производње и потрошачке свести грађана Новог Сада ка еколошким програмима, што укључује мењање начина исхране, повећање превенције појаве болести, повећање квалитета
живота уз економски профит. Исхрана деце у овом смеру је основа стицања навике и преношења знања у породице.

1548. strana – Broj 49

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

ЦИЉ:
E 4. Развијање подршке пољопривредним произвођачима
ПРОЈЕКТИ за циљ Е 4.:
E 4.1 Едукација и информисање о производњи
сировина и производњи и коришћењу течних енергената,
носилац: Институт за ратарство и повртарство-Нови
Сад
временски оквир: 7 месеци
извор финансирања: Град Нови Сад, донатори
очекивани резултат: Повећање независности од
увоза течних енергената.
E 4.2 Едукација и информисање о предностима
савремене пољопривредне технике,
носилац: Пољопривредни факултет, Департман за
пољопривредну технику, Нови Сад
временски оквир: 5 месеци и 1 дан
извор финансирања: Град Нови Сад, донатори
очекивани резултат: Рационализација коришћења
механизације у циљу снижавања трошкова производње
у пољопривреди.
E 4.3 Запошљавање младих пољопривредних
стручњака у земљорадничким задругама,
носилац: Задружни савез Војводине
временски оквир: 1 година
извор финансирања: Национална служба за запошљавање, Град Нови Сад
очекивани резултат: Унапређење квалитета услуга
према пољопривредним произвођачима, обезбеђење
недостајуће радне снаге у задругама, унапређење квалификационе структуре запослених у задругарству и
смањење броја незапослених.
E 4.4 Формирање Фонда за пољопривреду,
носилац: Град Нови Сад - Градска управа за привреду
временски оквир: 10 месеци
извор финансирања: Град Нови Сад, Покрајина - Секретаријат за пољопривреду, Министарство пољопривреде РС
очекивани резултат: Оснивање фонда за развој
пољопривреде.
E 4.5 Контрола плодности пољопривредног земљишта,
носилац: Град Нови Сад - Градска управа за привреду
временски оквир: 11 месеци
извор финансирања: Град Нови Сад-Градска управа
за привреду
очекивани резултат: Повећање површине исконтролисаног пољопривредног земљишта.
E 4.6 Успостављање HCCP система;
носилац: Регионална привредна комора Нови Сад
временски оквир: 5 месеци
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извор финансирања: Регионална привредна комора
Нови Сад, Град Нови Сад, донатори
очекивани резултат: Реализована обука кроз једнодневне или дводневне семинаре за око 200 лица.
ЦИЉ:
E 5. Развој сточарства
ПРОЈЕКАТ за циљ Е 5.:
E 5.1 Спајање коопераната и месне индустрије,
носилац: “Неопланта” а.д.
временски оквир: до 31. март 2010. године
извор финансирања: Фонд за развој пољопривреде
АП Војводине, Покрајински секретаријат за пољопривреду, “Неопланта” а.д.
очекивани резултат: Извоз, развој пољопривреде у
руралним крајевима Војводине, покретање и запошљавање индивидуалних произвођача на својим газдинствима.
ЦИЉ:
E 6. Развијање пољопривредне инфраструктуре
и заштита пољопривредног земљишта
ПРОЈЕКТИ за циљ Е 6.:
Е 6.1 Ревитализација канала на обрадивом
пољопривредном земљишту,
носилац: Град Нови Сад-Градска управа за привреду
временски оквир: 11 месеци
извор финансирања: Град Нови Сад-Градска управа
за привреду, ЈП “Воде Војводине”
очекивани резултат: 50% ревитализованих канала.
E 6.2 Противградна заштита,
носилац: Град Нови Сад-Градска управа за привреду
временски оквир: 3 месеца
извор финансирања: Град Нови Сад - Градска управа за привреду, Републички хидрометеоролошки завод
очекивани резултат: Правовремено деловање противградне одбране у циљу заштите пољопривредног
земљишта.
ЦИЉ:
E 7. Маркетинг и промоција пољопривредних производа
ПРОЈЕКАТ за циљ Е 7.:
E 7.1 Афирмација значаја и улоге аграра као једне
од најважнијих стратешких области наше и светске
економије,
носилац: АД “Новосадски сајам”
временски оквир: континуирано
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извор финансирања: АД “Новосадски сајам”, Извршно веће АП Војводине, Републичко министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде.
очекивани резултат: Лидерска улога у развоју
пољопривреде у региону, унапређење и присуство понуде светске привреде у области аграра, подршка пласману домаћих производа на инострана тржишта, посредан утицај на развој туризма и друго.

VI. ПРИОРИТИЗАЦИЈА
Процес израде Акционих планова за локални економски развој подразумевао је рад у групама формираним у складу сa дефинисаним кључним областима.
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Чланови Комисије за стратешко планирање су активно
учествовали у раду радних група по областима. Резултат њиховог рада је 206 предложених пројеката.
Имајући у виду материјално-техничке и људске ресурсе којима располаже Град Нови Сад, морало се приступити утврђивању приоритета како би се у Акционе
планове уврстио реалан број пројеката, који је могуће
имплементирати у задатом временском оквиру.
Приоритизација је урађена двоструко. Радне групе
су у својим областима утврдиле носиоце активности,
временски оквир за имплементацију, финансијске ресурсе и очекивани резултат који ће бити постигнут. Након тога, сви чланови Комисије су процењивали све
предлоге пројеката у складу са унапред дефинисаним
критеријумима и бројем бодова по критеријуму.

Критеријум за избор пројеката (приоритизацију)
У којој мери овај посебни циљ утиче на остварење општег циља из кога произилази?
3 – Много
Утицај на општи циљ

2 – Средње
1 – Мало
0 – Ни мало
Колика је вероватноћа да ће финансијски и људски ресурси, неоп-ходни за
имплементацију посебног циља (пројекта), бити доступни?
6 – Велика вероватноћа, већ су обезбеђена

Изводљивост

4– Вероватноћа постоји, познати су извори
2 – Није сигурно
0 – Не постоји начин
Након колико времена ће се моћи измерити резултати утицаја пројекта?

Временски оквир

3 – Краткорочно (мање од једне године)
2 – Средњорочно (2-4 године)
1 – Дугорочно (5 и више година)

Креирање нових
радних места /
Задржавање радних
места и привлачење
инвестиција

На који начин ће пројекат утицати на Град у смислу стварања нових радних места,
задржавања радних места и/или капиталних инвестиција?
3 – Веома много
2 – Средње
0 – Нема ефеката
У којој мери сте спремни да лично учествујете у реализацији овог конкретног посебног
циља?

Спремност за учешће
(подршка)

3 – Велика
2 – Средња
0 – Не постоји

Компатибилност са
осталим посебним
циљевима

Да ли ће остварење овог посебног циља допринети остварењу других посебних и
општих циљева?
3 – Да
2 – Средња
0 – Нема ефеката
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ПРИОРИТИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА
Утврђивање приоритета
Бр.

Кључна област/ Циљ/ Пројекат

Број
бодова

Привлачење инвестиција и стварање позитивне пословне климе
A 1.

Унапређење рада локалне администрације у складу са потребама инвеститора

A 1.1

Постављање сајта за нове инвеститоре са ГИС-ом Града (ГИС апликација катастра
земљишта Новог Сада; Израда ГИС емитера електромагнетног зрачења на територији
Града Новог Сада, Израда ГИС зелених површина/катастра зеленила на територији Града
Новог Сада и друго)

788

Развој система за анализу пријава грађана за непрописно паркирана возила путем ММС-а
или и-мејла

512

Развој система за визуелно и СМС обавештавање о броју слободних места на затвореним
паркинг-просторима

525

Развој система за плаћање платним картицама услуга паркирања на затвореним
паркиралиштима

511

Имплементација пословних процеса градских управа у софтверском систему за
управљање документима и пословним процесима, (Аутоматизација пословног процеса)

689

A 1.6

Израда база података за потребе инвеститора и постојеће привреде

775

A 1.7

Гиљотина прописа

719

A 1.8

Јединствени информациони систем Града помоћу кога грађани у кратком року добију
одговор о статусу решавања њиховог захтева (систем 48 сати)

734

A 1.9

Обједињени центар за издавање дозвола за привреду (One stop shop)

748

A 1.10

Општеградски центар

662

A 1.11

Програм рационализације у пословању јавних предузећа, јавних комуналних предузећа и
установа у надлежности Града Новог Сада

709

A 1.2
A 1.3
A 1.4
A 1.5

A 2.

Унапређење инфраструктуре (за инвеститоре и увођење ПЈП модела - модела
приватно-јавног партнерства)

A 2.1

Марина – Каменичка ада, oбезбеђивање неопходне инфраструктуре и санирање
грађевинског земљишта

621

A 2.2

Мишелук II, развијање секундарне мреже у стамбеним зонама

597

A 2.3

Улица Паје Радосављевића, развијање секундарне мреже у индустријским зонама и веза
са централним пречистачем

657

Западна обилазница - од Руменачке до коридора 10, развијање секундарне мреже у
индустријским зонама (и изградња саобраћајнице)

699

A 2.5

Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Каћ и Будисава

628

A 2.6

Изградња два вреловодна котла снаге по 58 МW – ТО „Север“

601

A 2.7

Изградња магацина са припадајућим анексима

450

A 2.8

Повезивање ТО “Север” са ТЕ-ТО, повезни вреловод

595

A 2.9

Изградња вреловодне мреже, магистрални вреловод и магистрални огранак на Булевару
ослобођења

562

A 2.10

Реконструкција ТО “Север” са ТЕ-ТО, производња и дистрибуција топлотне енергије

579

A 2.11

Реконструкција вреловодне мреже, замена хаварисаних и дотрајалих делова вреловодне
мреже

567

A 2.4
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Реконструкција топлотних подстаница у циљу аутоматизације, даљинског надзора и
управљања на конзумном подручју ТО “Запад“

579

Доградња технолошког процеса прераде воде у оквирима постојећег капацитета на ППВ
„Штранд” и изградња резервоара на локалитету “Штранд” запремине 10.000 м3

653

Изградња постројења за припрему воде за пиће капацитета 200 л/с на сремској страни
(десна обала Дунава)

640

A 2.15

Изградња колектора дела северног слива - оријентација на Улицу Косте Шокице

578

A 2.16

Пројекат изградње индустријског железничког колосека до инвестиционих локација

585

A 2.17

Централни градски пречистач отпадних вода

648

A 2.18

Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Лединцима и преоријентација
слива Роков поток на слив ППОВ у Лединцима

589

A 2.19

Изградња продужетка Булевара Јаше Томића у Новом Саду

617

A 2.20

Увођење управљања средњенапонском мрежом

555

A 2.21

Изградња ТС 110/20 kV Нови Сад ЦЕНТАР и припадајућих 110 kV напојних каблова

561

A 3.

Унапређење постојећих локација у радним зонама и опремање нових

A 3.1

Просторни план Града Новог Сада

700

A 3.2

Стварање новог комерцијално-индустријског парка

725

A 3.3

Стварање услова за директну инвестицију у изградњи атрактивног пословног простора за
различите садржаје по моделу „Шопинг – мола“ и обезбеђивање пословног простора за
потребе Града

582

A 3.4

Развој пакета олакшица за инвеститоре

699

A 3.5

Израда студије изводљивости за индустријску зону

676

A 3.6

Изградња друге фазе ТС 110/35/20 kV Нови Сад 4 и припадајућих 20 kV кабловских извода

537

A 3.7

Изградња треће фазе ТС 110/20 kV Нови Сад 7 и припадајућих 20 kV кабловских извода,

533

A 3.8

Изградња разводног постројења (РП) 20 kV индустријска

521

A 4.

Маркетинг и промоција инвестиционих потенцијала

A 4.1

Презентовање инвестиционих потенцијала Града Новог Сада

666

A 4.2

Промоција инвестиционих потенцијала Србије и привлачење домаћих и страних
инвестиција(Сајам инвестиција и некретнина „INVESTEXPO“)

638

A 4.3

Циљани наступ на инвестиционим сајмовима

624

A 5.

Унапређење саобраћајне инфраструктуре

A 5.1

Нова ранжирна станица, развијање железничког транспорта и услужне делатности у
региону и повезивање железничког чвора са коридором 10

651

Продужетак Булевара војводе Степе – обилазница око Ветерника, растерећење градске
саобраћајне мреже, повезивање магистралних праваца у Покрајини – коридор 10 са
границом Републике Хрватске, заштита животне средине

650

A 5.3

Санација клизишта у зони Моста слободе

605

A 5.4

Изградња обилазнице око Петроварадина, путеви М-21 и М-22/1

654

A 5.5

Изградња деонице Сомборског булевара (од Улице Ј. Атиле до Улице цара Душана) и дела
Суботичког булевара (до Ул. браће Груловић)

710

Реконструкција постојећих и изградња нових саобраћајних површина на II деоници
обилазнице око Сремске Каменице до пута М-21 (Петроварадин - Рума)

661

A 2.13
A 2.14

A 5.2

A 5.6
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A 5.7

Изградња деонице Темерински пут Р-120 (деонице пре и после аутопута)

661

A 5.8

Изградња западне обилазнице око Новог Сада аутопут Е-75 (петља Нови Сад–М-7)

687

A 5.9

Пројекат оптимализације мреже линија

558

A 5.10

Реконструкција Међумесне аутобуске станице

518

A 5.11

Увођење аутобуса на земни гас

542

A 5.12

Израда пројектне документације за изградњу колективне јавне паркинг-гараже на Тргу
републике у Новом Саду

653

Израда пројектне документације за изградњу колективне јавне паркинг-гараже на углу
Шафарикове и Пап Павла улице у Новом Саду

660

Израда пројектне документације за изградњу колективне јавне паркинг гараже у
Његошевој улици бр. 13 у Новом Саду

625

A 5.15

Уређење паркиралишта на простору око купалишта „Штранд“ у Новом Саду

589

A 5.16

Уређење привременог паркиралишта за одлагање возила на Руменачком путу (код
надвожњака) у Новом Саду

541

A 5.17

Пројекат изградње РО-РО терминала и контејнерског терминала Луке Нови Сад

563

A 5.18

Нови мост преко Дунава у Новом Саду

696

A 5.19

Нови Жежељев мост

694

A 5.20

Изградња подземне гараже Трг слободе, Улица Модене

638

A 5.21

Изградња јавних гаража на територији Новог Сада (подземна гаража комплекса АПВ,
спратна гаража у Шафариковој улици и Улици Јосифа Руњанина, изградња јавне спратне
гараже на углу Јована Суботића и Ђуре Јакшића),

659

A 5.22

Сентандрејски пут М-22/1, друга трака од Приморске улице до Змајевaчког пута

624

A 5.23

Изградња денивелисане раскрсница улица Футошке и Јеврејске и Булевара ослобођења у
Новом Саду

564

A 5.24

Изградња тунела испод Железничке станице у Новом Саду

453

Б

Подршка и развој малих и средњих предузећа

Б 1.

Јачање институционалног оквира за подршку малим и средњим предузећима

Б 1.1

Пласирање повољних финансијских средстава путем Фонда за развој привреде

Б 2.

Едукација и подршка предузетничком менаџменту

Б 2.1

Формирање предузетничког едукационог центра

636

Б 2.2

Развој омладинског предузетништва

659

Б 2.3

Подстицање развоја женског предузетништва

667

Б 2.4

Обавезе и одговорности произвођача и увозника на тржишту ЕУ

597

Б 2.5

Примена интернета и успешно пословање – е бизнис

616

Б 2.6

Обука и савладавање вештине израде пројектних предлога

681

Б 2.7

Обука и усавршавање вештина пословне културе у услужним делатностима

625

Б 2.8

Обука такси – возача за полагање испита и добијање лиценце

572

Б 2.9

Оспособљавање за самосталан рад у књиговодству и рачуноводству

587

Б 2.10

Обука за стицање професије и звања лиценцирани стечајни управници

555

Б 2.11

Преквалификација за производна занимања (зидар, тесар, армирач, заваривач)

603

A 5.13
A 5.14

730
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Б 2.12

Доквалификација за услужна занимања (масер, козметичар, фитнес-тренер)

585

Б 3.

Подршка удруживању и умрежавању

Б 3.1

Бизнис Инфо центар

658

Б 3.2

Кластер мини бизниса у текстилној индустрији

603

Б 3.3

Формирање бизнис инкубатора

646

Б 4.

Сузбијање црне и сиве економије

Б 4.1

Кампања за сузбијање црне економије

Ц

Развој и пласман високих технологија и унапређење образовног система

Ц 1.

Развијање специјализованих софтвера и производа

Ц 1.1

Специјализовани софтвер за вођење великих система на Web платформи

671

Ц 1.2

Развој робота за in mould labeling производа

689

Ц 1.3

Просторно – временска анализа опасности са катастрофалним последицама на широј
територији Града Новог Сада и предлог пилот-информационог система раног упозорења, с
обзиром на најфреквентније опасности

589

643

Ц 2.

Развој информационе инфраструктуре

Ц 2.1

Обезбеђење видео надзора аутобуса Градског саобраћајног предузећа (Wireless monitoring
GSP NS)

558

Информисање најширег круга корисника путем билтена, о најновијим подацима текуће
статистике

498

Ц 2.3

Увођење информационих система у здравству

571

Ц 2.4

Изградња оптичке инфраструктуре

682

Ц 3.

Развој специјализованог образовања

Ц 3.1

Обликовати програме брзих курсева обуке базиране на практичном интерактивном и раду
на даљину

609

Ц 3.2

Оснивање центра за писање међународних пројеката и стручно консултовање

640

Ц 3.3

Оснивање и почетак изградње научнотехнолошког парка у Новом Саду

666

Ц 3.4

Развој специјализованог образовања инжењера и средњег стручног кадра у областима
прехрамбених и хемијских технологија (добијање и карактеризације производа нафте и
обновљивих горива - биoдизел, биоетанол, добијања неорганских материјала и прераде
пластичних маса) у циљу подршке развоја малих и средњих предузећа

663

Обавезе и одговорности произвођача и извозника у ЕУ - Унапређење знања инжењера у
производним системима у области прехрамбених и хемијских технологија ради постизања
високог квалитета процеса и производа

646

Ц 2.2

Ц 3.5

Ц 4.

Развој и примена технологија заснованих на обновљивим изворима енергије

Ц 4.1

Примена соларне енергије у Новом Саду

649

Ц 4.2

Израда студије супституција класичних извора енергије коришћењем геотермалних вода

600

Ц 4.3

Производња биоетанола из лигноцелулозних сировина

623

Ц 4.4

Анаеробна обрада органске фракције комуналног отпада (смећа)

658

Ц 5.

Енергетска ефикасност и заштита животне средине

Ц 5.1

План развоја енергетике Града Новог Сада

668

Ц 5.2

Уштеда у потрошњи електричне енергије – јавна расвета

640

Ц 5.3

Енергетска ефикасност јавних објеката

622
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Ц 5.4

Изградња сабирних и претоварних места за отпад

651

Ц 5.5

Смањење количина комуналног и индустријског отпада које се одлаже на градској депонији

609

Ц 5.6

Стварање услова за безбедан третман и одлагање инфективног медицинског отпада

654

Ц 5.7

Едукација ученика и наставника основних школа о доприносу заштити животне средине
кроз разврставање и рециклажу отпада

633

Ц 5.8

Санација и рекултивација сточних гробаља

592

Ц 5.9

Израда интерактивних on-line мапа концентрације CO2 на местима нејинтензивније емисије
у урбаној средини

517

Набавка аутоматских мерних станица (за оцену квалитета ваздуха) које би покривале
целокупну територију Града Новог Сада

495

Израда стратешке карте буке (дефинисање садржаја и развој програма и метода за израду
мапа комуналне буке)

529

Ц 5.12

Развој сензора за примене у заштити животне средине

548

Ц 5.13

Обезбеђење услова за усклађивање поступања са отпадом у Новом Саду, са прописима и
савременим принципима управљања отпадом

553

Део система примарне сепарације отпада који даје боље резултате са становишта
комуналног уређења Града и резултата примарне сепарације

555

Усавршавање примењеног система третмана отпада у Новом Саду, повећање степена
прераде издвојене ПЕТ амбалаже у оквиру постројења за сепарацију и балирање отпада

555

Смештај напуштених (одузетих) паса и мачака (папкара) на хуман и савременији начин до
њиховог коначног збрињавања

499

Обезбеђивање услова за третман анималног отпада применом технологија које се користе
у Европској унији

504

Усавршавање примењеног система третмана отпада у Новом Саду, поступање по
прописима

552

Контрола депонијског гаса из депонованог биодеградабилног дела отпада, сакупљање и
искоришћење гаса у постројењу на депонији

553

Ефикаснији третман комуналног чврстог отпада у Новом Саду, повећање степена
искоришћења вредних материја из отпада и смањење волумена отпада

561

Обезбедити коначно одлагање отпада који није искоришћен ни једним од претходних
поступака за савремен, механичко-биолошки третман комуналног отпада, са пратећим
садржајем (саобраћајнице, заштитна зона, приступни путеви и објекти)

586

Ц 5.10
Ц 5.11

Ц 5.14
Ц 5.15
Ц 5.16
Ц 5.17
Ц 5.18
Ц 5.19
Ц 5.20
Ц 5.21

Ц 6.

Унапређење образовног система у складу са потребама тржишта и образовање
током целог живота

Ц 6.1

Е-дневник

550

Ц 6.2

Омогућавање виртуелног присуства настави (E-learning)

565

Ц 6.3

Унапређење безбедности у школама преко увођења ђачких картица

603

Ц 6.4

Центар за предузетништво младих (такмичење за најбољу бизнис идеју)

620

Ц 6.5

Успостављање QMS – ISO 9001:2000; Успостављање система менаџмента заштитом
животне средине – ISO 1400 Успостављање система менаџмента заштитe и безбедности
запослених – OHSAS 18001 Спровести припремну обуку

600

Ц 6.6

Обука за лицa овлашћенa и задуженa за очување безбедности и здравља на раду

525

Ц 7.

Развој и примена технологија за добијање здраве и квалитетне хране

Ц 7.1

Сертификација специфичних - бренд производа Града Новог Сада

599
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Ц 7.2

Мониторинг квалитета стратешких прехрамбених производа на тржишту Града Новог Сада

Д

Унапређење туризма

Д 1.

Осмислити квалитетни/атрактивни туристички производ и континуирану туристичку
понуду

Д 1.1

Организовање едукације становништва које располаже приватним смештајем

617

Д 1.2

Обука и лиценцирање специјализованих туристичких водича

626

Д 1.3

Прикључење туриста који у град стижу бродовима на туристичку понуду Града; Развој
потребне туристичке инфраструктуре у самој марини

633

Промоција здравственог туризма у Новом Саду анализом потреба, израде понуда и
промотивних активности

636

Д 1.5

Пружање здравствених услуга у складу са потребама здравственог туризма

604

Д 1.6

Израда апликације за мобилне телефоне о туристичкој понуди Новог Сада

538

Д 1.7

Израдити пројекат - анализу могућности отварања золошког врта у Новом Саду

541

Д 1.8

Оспособити нови део подземних војних галерија за туристичку понуду

590

Д 1.9

Набавити штандове-кућице за одржавање градских манифестација

549

Д 1.10

Набавити један отворени туристички аутобус за разгледање Града

569

Д 1.11

Тематске вечери као нови вид туристичке анимације у Новом Саду

553

Д 1.12

Сегменти понуде услуга и производа културног туризма у Граду Новом Саду

565

Д 1.13

Туристичка понуда верског туризма у Граду Новом Саду

573

Д 1.14

Акциони план за развој салашког туризма

604

Д 1.15

ЈП СПЦ Војводина као регионални центар за међународно спортско-рекреативне конгресе

613

Д 1.16

Израда Стратегије развоја туризма Новог Сада

626

Д 2.

Маркетинг и промоција

Д 2.1

Израда туристичке карте Града

612

Д 2.2

Промоција туристичких локација у Новом Саду

631

Д 2.3

Израда месечног билтена културне понуде

570

Д 2.4

Израда новосадског пасоша

492

Д 2.5

Набавити и поставити екране на додир и информативне излоге на више места у Граду

574

Д 2.6

Оригиналност у афирмацији локалног

595

Д 2.7

Израда web апликација on line booking system-a са детаљном презентацијом смештајних
капацитета Новог Сада - NS on line

609

Д 2.8

Туристички бедекер Новог Сада са разгледницама - НС на длану

580

Д 2.9

Промоција и унапређење Сајма туризма као значајног чиниоца у промоцији домаће
туристичке понуде

647

Улога „Програм амбасадора” у привредном развоју Града Новог Сада као дестинације са
великим потенцијалом за развој конгресног и манифестационог туризма

603

Д 1.4

Д 2.10

563

Д 3.

Јачање капацитета Туристичке организације Новог Сада

Д 3.1

Унапређивање Туристичке организације Новог Сада

600

Д 3.2

Израда интернет презентације Туристичке организације Града Новог Сада

620

1556. strana – Broj 49
Д 3.3

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

2. decembar 2009.

Увођење софтвера за резервацију плаћања смештаја и осталих туристичких услуга путем
интернета

623

Д 4.

Унапређење рада културних и туристичких установа у Граду

Д 4.1

Адаптације и реконструкције културних објеката у Граду (Библиотека, музеји, Архив, Завод
за заштиту споменика културе, Позориште младих, Новосадско позориште, Атеље 61)

570

Адаптација „Великог ратног бунара“ и повезивање са изложбеним простором у приземљу
зграде Арсенала (зграда Музеја Града Новог Сада) на Петроварадинској тврђави

555

Д 4.3

Адаптација галеријског простора у Збирци стране уметности

536

Д 4.4

Адаптација улазног хола музеја Града Новог Сада

519

Д 5.

Унапређење постојеће туристичке инфраструктуре

Д 5.1

Обнова подграђа Тврђаве у Петроварадину (оживљавање подграђа у културном смислу)

628

Д 5.2

Изградња новог и реконструкција постојећег комплекса базена у ЈП “Спортски и пословни
центар Војводина”

651

Д 5.3

Повећање енергетске ефикасности објекта ЈП ‘Спортски и пословни центар Војводина”

594

Д 5.4

Реконструкција и модернизација целог објекта ЈП “Спортски и пословни центар Војводина”

592

Д 5.5

Отварање сувенирница

610

Д 5.6

Отварање туристичких инфопултова

606

Д 5.7

Постављање туристичке сигнализације и обележавање туристичких знаменитости и
споменика и институција културе

601

Д 5.8

Доградња пристана за бродове, јахте, чамце

618

Д 5.9

Пројекат изградње кампа

612

Д 5.10

Набавка туристичког брода и његово стављање у туристичку понуду Града

576

Д 5.11

Израда пројекта за могуће инвеститоре преуређења обале Дунава

647

Д 5.12

Оспособити постојеће и направити, набавити нове јавне тоалете

592

Д 5.13

Изградња аутобуских стајалишта за туристичке аутобусе

582

Д 5.14

Израда студије, пројекта развоја Ченејског аеродрома са потпуном анализом туристичких
могућности

623

Организовање манифестација едукативног-такмичарског карактера која би имала за циљ
уређење зелених површина у Граду

594

Уређење колско-пешачких и пешачких површина и припадајућег околног простора на
платоу Хорнверка на Петроварадинској тврђави

595

Санација два моста испред Леополдове капије и моста испред капије Карла VI са
припадајућим деловима коловоза и тротоара

600

Д 5.18

Санација Београдске капије у Петроварадину

607

Д 5.19

Озелењавање Града увођењем савремених метода изградње зелених површина

604

Д 5.20

Израда прединвестиционе студије „комплекс Футошки парк“

563

Д 5.21

Изградња сталне изложбе “Живе ограде Штранда”

525

Д 5.22

Јачање капацитета и укључивање заштићеног природног добра „Каменички парк“ у Сремској
Каменици, у туристичку понуду Новог Сада

578

Д 5.23

Проширење спортско-рекреативне понуде у Новом Саду

589

Д 5.24

Уређење Трифковићевог трга

612

Д 5.25

Уређење Трга Републике

617

Д 4.2

Д 5.15
Д 5.16
Д 5.17
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Д 5.26

Уређење Трга слободе

623

Д 5.27

Опрема за резервно напајање за случај великих хаварија

540

Д 5.28

Изградња модерног aqua parka

633

E

Развој пољопривреде

E 1.

Развијање дистрибутивног центра пољопривредних производа

E 1.1

Изградња велетржнице

E 2.

Производња семена ратарских и повртарских биљака

E 2.1

Повећање и унапређење техничко-технолошког нивоа производње семена ратарскоповртарских биљних врста

649

685

E 3.

Подстицање развоја производње органске (здравствено безбедне) хране

E 3.1

Едукација о значају производње и употребе органске хране

660

E 3.2

Едукација о значају производње и употребе органског семена органске хране

652

E 3.3

Израда базе података, едукација и удруживање произвођача органске хране

635

E 4.

Развијање подршке пољопривредним произвођачима

E 4.1

Едукација и информисање о производњи сировина и производњи и коришћењу течних
енергената

606

E 4.2

Едукација и информисање о предностима савремене пољопривредне технике

612

E 4.3

Запошљавање младих пољопривредних стручњака у земљорадничким задругама

682

E 4.4

Формирање Фонда за пољопривреду

665

E 4.5

Контрола плодности пољопривредног земљишта

597

E 4.6

Успостављање HCCP система

582

E 5.

Развој сточарства

E 5.1

Спајање коопераната и месне индустрије

E 6.

Развијање пољопривредне инфраструктуре и заштита пољопривредног земљишта

E 6.1

Ревитализација канала на обрадивом пољопривредном земљишту

624

E 6.2

Противградна заштита

574

E 7.

Маркетинг и промоција пољопривредних производа

E 7.1

Афирмација значаја и улоге аграра као једне од најважнијих стратешких области наше и
светске економије

VII. ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ АКЦИОНИХ
ПЛАНОВА ЗА 2010. ГОДИНУ
У складу са приоритизацијом израђен је план имплементације пројеката за 2010. годину. Многи од пројеката
битних за остварење циљева Стратегије су започети, а
наставак реализације је предвиђен за 2010. годину. Такође, многи пројекти су фазни, што значи да ће њихова
реализација трајати неколико година. План имплеменетације за 2010. годину предвиђа реализацију и отпочињање имплементације 105 пројеката.
План имплементације пројеката за 2010 годину, по
приоритетима и областима.

602

629

А 1.1 Постављање сајта за нове инвеститоре са
ГИС-ом Града
(ГИС апликација катастра земљишта Новог Сада;
Израда ГИС емитера електромагнетног зрачења на
територији Града Новог Сада, Израда ГИС зелених
површина/катастра зеленила на територији Града
Новог Сада и друго)
носилац: ЈП “Завод за изградњу Града”, партнери:
Град Нови Сад - Градска управа за заштиту животне
средине, Природно-математички факултет - Центар за
просторне информације Војводине, ЈКП “Информатика”,
Технолошки факултет
временски оквир: 10 месеци
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А 1.3 Развој система за визуелно и СМС обавештавање о броју слободних места на затвореним паркинг-просторима,
носилац: ЈКП „Паркинг сервис“
временски оквир: 6 месеци

А 2.4 Западна обилазница - од Руменачке улице
до коридора 10, развијање секундарне мреже у индустријским зонама (и изградња саобраћајнице),
носилац: ЈП “Завод за изградњу Града”
временски оквир: у току

А 1.5 Имплементација пословних процеса градских управа у софтверском систему за управљање
документима и пословним процесима (Аутоматизација пословног процеса)
носилац: ЈКП “Информатика”, партнер: Регионална
привредна комора Нови Сад
временски оквир: 22 месеца

А 2.5 Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Каћ и Будисава,
носилац: ЈКП “Водовод и канализација”
временски оквир: 2010-2011 године
I фаза: 2010 израда пројектно-техничке документације (главни пројекти)
II фаза: 2011 реализација изградње постројења за
пречишћавање отпадних вода Каћ - Будисава

A 1.6 Израда база података за потребе инвеститора и постојеће привреде,
носилац: Град Нови Сад – Канцеларија за локални
економски развој
временски оквир: у току
A 1.8 Јединствени информациони систем Града
помоћу кога грађани у кратком року добију одговор
о статусу решавања њиховог захтева (систем 48 сати);
носилац: Град Нови Сад,
А 2.1 Марина – Каменичка ада, oбезбеђивање неопходне инфраструктуре и санирање грађевинског
земљишта,
носилац: ЈП “Завод за изградњу Града”
временски оквир: од 2010. до 2014.године
I фаза: 2010 - Израда и усвајање Урбанистичког плана овог дела Града, Решавање имовинско-правних односа и Израда пројектно-техничке документације примарне и магистралне инфраструктуре
II фаза: 2011 - Израда Идејног пројекта са Студијом
оправданости и Главног пројекта секундарне
инфраструктуре
III фаза: 2012 - 2014 Извођење радова на изградњи
објекта инфраструктуре
А 2.2 Мишелук II, развијање секундарне мреже у
стамбеним зонама,
носилац: ЈП “Завод за изградњу Града”
временски оквир: 2010-2012 годинa
I фаза: 2010 Решавање имовинско-правних односа
II фаза: 2010-2011 Израда пројектно-техничке документације за инфраструктуру
III фаза: 2011-2012 Извођење радова на изградњи
објекта инфраструктуре
А2.3 Улица Паје Радосављевића, развијање секундарне мреже инфраструктуре у индустријским
зонама и веза са централним пречистачем
носилац: ЈП “Завод за изградњу Града”
временски оквир: 2010-2012 годинa
I фаза: 2010-2011 израда пројектно-техничке документације (Идејног и Главног пројекта) и решавање
имовинско-правних односа
II фаза: 2011-2012 реализација изградње

A 2.6 Изградња два вреловодна котла снаге по 58
МW – ТО СЕВЕР,
носилац: ЈКП “Новосадска топлана”
временски оквир: 10 месеци
А 2.8 Повезивање ТО “Север” са ТЕ-ТО, повезни
вреловод ,
носилац: ЈКП “Новосадска топлана”
временски оквир: 6 месеци
А 2.10 Реконструкција ТО “Север” са ТЕ-ТО, Производња и дистрибуција топлотне енергије
носилац: ЈКП “Новосадска топлана”
временски оквир: 9 месеци
А 2.11 Реконструкција вреловодне мреже, замена
хаварисаних и дотрајалих делова вреловодне мреже
носилац: ЈКП “Новосадска топлана”
временски оквир: 8 месеци
А 2.12 Реконструкција топлотних подстаница у
циљу аутоматизације, даљинског надзора и управљања на конзумном подручју ТО Запад
носилац: ЈКП “Новосадска топлана“
временски оквир: у току
А 2.13 Доградња технолошког процеса прераде
воде у оквирима постојећег капацитета на ППВ
“Штранд” и изградња резервоара на локалитету
“Штранд” запремине 10.000 m3,
носилац: ЈКП „Водовод и канализација“
временски оквир: око 3 године од почетка изградње
I фаза: 2010 израда студије оправданости и студије
утицаја на животну средину; Покрајинска ревизија; избор опреме
II фаза: 2011 Израда Главног пројекта
III фаза: 2012 Грађење објекта и уградња опреме
А 2.14 Изградња постројења за припрему воде за
пиће капацитета 200 л/с на сремској страни (десна
обала Дунава),
носилац: ЈКП „Водовод и канализација“
временски оквир: око 2 године од почетка изградње
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I фаза: 2010 израда студије оправданости и студије
утицаја на животну средуну; Покрајинска ревизија; избор опреме, Израда Главног пројекта
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А 3.5 Израда студије изводљивости за индустријску зону,
носилац: Град Нови Сад

II фаза: 2011 Грађење објекта и уградња опреме
А 2.15 Изградња колектора дела северног слива оријентација на Улицу Косте Шокице,
носилац: ЈКП „Водовод и канализација“
временски оквир: око 2 године од почетка изградње
I фаза: 2009 израда Генералног пројекта и претходне
студије оправданости (у току)
II фаза: 2010 израда идејног пројекта и студије оправданости; Израда Главног пројекта
III фаза: 2011 Грађење објекта
A 2.17 Централни градски пречистач отпадних вода,
носилац: ЈКП „Водовод и канализација“
временски оквир: 2009-2011 година
I фаза: 2009-2010 израда пројектно-техничке документације (Идејни пројекат са Студијом оправданости и
Покрајинска ревизија) за ЦППОВ и израда Идејног пројекта са Студијом оправданости одвода пречишћене
воде до реципијента
II фаза: 2010-2011 израда главних пројеката ЦППОВ
и израда главних пројеката одвода пречишћене воде до
реципијента
A 2.18 Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Лединцима и преоријентација слива
Роков поток на слив ППОВ у Лединцима
носилац: ЈКП „Водовод и канализација“
временски оквир: 2010-2011 година
I фаза: 2010-2011 израда пројектно-техничке документације (Идејни пројекат са Студијом оправданости и
Главни пројекат) и решавање имовинско-правних односа
II фаза: 2011 реализација изградње постројења за
пречишћавање отпадних вода у Лединцима и доводног
колектора од ЦС Поток до ППОВ
A 2.19 Изградња продужетка Булевара Јаше Томића у Новом Саду
носилац: ЈП “Завод за изградњу Града”
временски оквир: 2010-2011 година
I фаза: 2010-2011 израда пројектно-техничке документације за продужетак Булевара Јаше Томића (изградња Улице Косте Шокице) и решавање имовинскоправних односа
II фаза: 2011 реализација изградње деонице
продужетка Булевара Јаше Томића (изградња Улице
Косте Шокице)
А 2.21 Изградња ТС 110/20 kV Нови Сад ЦЕНТАР и
припадајућих 110 kV напојних каблова

А 3.6 Изградња друге фазе ТС 110/35/20 kV Нови
Сад 4 и припадајућих 20 kV кабловских извода,
носилац: Електровојводина д.о.о.
временски оквир: 4 године
I фаза: 2010 израда Идејног пројекта и Главног пројекта
II фаза: 2011 откуп земљишта
III фаза: 2012- 2013 Изградња
А 3.7 Изградња треће фазе ТС 110/20 kV Нови Сад
7 и припадајућих 20 kV кабловских извода,
носилац: Електровојводина д.о.о.
временски оквир: 2 године
I фаза: израда Идејног пројекта и Главног пројекта
II фаза: изградња
А 3.8 Изградња разводног постројења (РП) 20 kV
индустријска,
носилац: Електровојводина д.о.о.
временски оквир: 2,5 године
I фаза: израда Идејног пројекта и Главног пројекта
II фаза: изградња
А 5.1 Нова ранжирна станица, развијање железничког транспорта и услужне делатности у региону
и повезивање железничког чвора са коридором 10,
носилац: ЈП “Завод за изградњу Града”
временски оквир: 2009-2012 година
I фаза: 2009-2010 израда пројектно-техничке документације (Идејног и Главног пројекта)
II фаза: 2011-2012 реализација изградње ранжирне
станице
А 5.2 Продужетак Булевара војводе Степе – обилазница око Ветерника, растерећење градске саобраћајне мреже, повезивање магистралних праваца у
покрајини – коридор 10 са границом Републике Хрватске, заштита животне средине,
носилац: ЈП “Завод за изградњу Града”
временски оквир:2010-2013 година
I фаза: 2010-2011 Решавање имовинско-правних односа
II фаза: 2011-2012 Израда пројектно-техничке документације за инфраструктуру (Идејни пројекат са Студијом оправданости и Главни пројекат)
III фаза: 2012-2013 Извођење радова на изградњи
објеката инфраструктуре

носилац: Електровојводина д.о.о.
временски оквир: 5 година

А 5.3 Санација клизишта у зони Моста слободе,

I фаза: 2010 Израда Идејног и Главног пројекта

носилац: ЈП “Завод за изградњу Града”

II фаза: 2011 - 2014 Изградња

временски оквир: 2009-2011 година
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I фаза: 2009-2010 реинтерпретација досадашњих резултата мерења и понашања падине и стубова моста и
допунска истраживања и измена пројектне документације
II фаза: 2010-2011 санација клизишта Моста слободе
А 5.4 Изградња обилазнице око Петроварадина
путеви М-21 и М-22/1
носилац: ЈП “Завод за изградњу Града”
временски оквир: 2010-2011 година
I фаза: 2010 израда пројектно-техничке документације
за обилазницу и решавање имовинско-правних односа
II фаза: 2011 реализација изградње обилазнице око
Петроварадина
А 5.5 Изградња деонице Сомборског булевара (од
Улице Ј. Атиле до Улице цара Душана) и дела Суботичког булевара (до Ул. браће Груловић),
носилац: ЈП “Завод за изградњу Града”
временски оквир: 2009-2010 година
I фаза: 2009-2010 израда пројектно-техничке документације (Идејног и Главног пројекта) и решавање
имовинско-правних односа
II фаза: 2010 реализација изградње
А 5.6 Реконструкција постојећих и изградња нових саобраћајних површина на II деоници Обилазнице око Сремске Каменице до пута М-21 (Петроварадин - Рума)
носилац: ЈП “Завод за изградњу Града”
временски оквир: 2010-2012 године
I фаза: 2010-2011 израда пројектно-техничке документације за обилазницу и решавање имовинско-правних односа
II фаза: 2011-2012 реализација изградње обилазнице
око Сремске Каменице
А 5.7 Изградња деонице Темерински пут Р-120 (деонице пре и после аутопута),
носилац: ЈП “Завод за изградњу Града”
временски оквир: 2010-2011 године
I фаза: 2010 израда пројектно-техничке документације раскрснице (Главни пројекат) и решавање имовинско-правних односа
II фаза: 2011 реализација изградње
А 5.8 Изградња западне обилазнице око Новог Сада
аутопут Е-75 (петља Нови Сад–М-7),
носилац: ЈП “Завод за изградњу Града”
временски оквир: 2010-2011 године
I фаза: 2010-2011 израда пројектно-техничке документације за прву деоницу од Улице
К. Станковића до Руменачког пута и решавање имовинско-правних односа
II фаза: 2010-2011 реализација изградње деонице од
К. Станковића до Руменачког пута
А 5.9 Пројекат оптимализације мреже линија,
носилац: ЈГСП „Нови Сад“
временски оквир: 10 месеци
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А 5.12 Израда пројектне документације за изградњу колективне јавне паркинг- гараже на Тргу
Републике у Новом Саду,
носилац: ЈКП “Паркинг сервис”,
временски оквир: 9 месеци
А 5.13 Израда пројектне документације за изградњу колективне јавне паркинг-гараже на углу
Шафарикове и Пап Павла улице у Новом Саду
носилац: ЈКП “Паркинг сервис”
временски оквир: 9 месеци
А 5.18 Нови мост преко Дунава у Новом Саду,
носилац: ЈП “Завод за изградњу Града”
временски оквир: 2010-2015 годинa
I фаза: 2010 израда пројектно-техничке документације (Генерални пројекат са Студијом оправданости) и
решавање имовинско-правних односа
II фаза: 2011 израда пројектно-техничке документације (Идејног и Главног пројекта)
III фаза: 2012-2015 изградња новог моста
А 5.19 Нови Жежељев мост,
носилац: ЈП “Завод за изградњу Града”
временски оквир: 2010-2013 годинa
I фаза: 2010 израда пројектно-техничке документације
II фаза: 2010-2013 реализација изградње друмскожелезничког моста
А 5.20 Изградња подземне гараже Трг слободе,
Улица Модене,
носилац: ЈП “Завод за изградњу Града”
временски оквир: 2010-2011 година
I фаза: 2010 израда пројектно-техничке документације изградње подземне гараже у Улици Модене
II фаза: 2011 реализација изградње подземне гараже
А 5.21 Изградња јавних гаража на територији Новог Сада (подземна гаража комплекса АПВ, спратна
гаража у Шафариковој и Улици Јосифа Руњанина,
изградња јавне спратне гараже на углу улица Јована Суботића и Ђуре Јакшића),
носилац: ЈП “Завод за изградњу Града”
временски оквир: 2010
I фаза: 2010 – израда пројектно-техничке документације
А 5.22 Сентандрејски пут М-22/1, друга трака од
Приморске улице до Змајевачког пута,
носилац: ЈП “Завод за изградњу Града”
временски оквир: 2010-2011 година
I фаза: 2010 израда пројектно-техничке документације за обилазницу
II фаза: 2011 реализација изградње друге траке
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A 5.23 Изградња денивелисане раскрснице улица
Футошке и Јеврејске и Булевара ослобођења у Новом Саду,
носилац: ЈП “Завод за изградњу Града”
временски оквир: 2009-2011 година
I фаза: 2009-2010 израда пројектно-техничке документације раскрснице (Главни пројекат)
II фаза: 2011 реализација изградње денивелисане
раскрснице
Б 2.4 Обавезе и одговорности произвођача и
увозника на тржишту ЕУ,
носилац: Регионална привредна комора Нови Сад
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I фаза: 2010 развој и запошљавање високообразованих кадрова (наставак развоја и истраживања као предуслов за дизајнирање најквалитетнијих система – софтвера
у
свету
у
области
управљања
елекродистрибутивним и електропреносним мрежама;
развој и истраживање као предуслов за дизајнирање
система – софтвера у области управљања великим
системима)
II фаза: 2010 изградња пословног простора за пројекат
Ц 1.2 Развој робота за in mould labeling производа,
носилац: Центар за аутоматизацију и мехатронику,
партнер: Факултет техничких наука
временски оквир: 7 месеци

временски оквир: 3 месеца + 2 године
Б 2.5 Примена интернета и успешно пословање –
е бизнис,
носилац: Регионална привредна комора Нови Сад
временски оквир: 3 месеца + 2 године
Б 2.6 Обука и савладавање вештине израде пројектних предлога,
носилац: Регионална привредна комора Нови Сад,
ФТН/ФОН, софтверска компанија,
временски оквир: 4 месеца
Б 2.9 Оспособљавање за самосталан рад у књиговодству и рачуноводству,
носилац: Регионална привредна комора Нови Сад,
Национална служба за запошљавање
временски оквир: 3 месеца + 1 година
Б 2.10 Обука за стицање професије и звања лиценцирани стечајни управнци,
носилац: Регионална привредна комора Нови Сад,
Национална служба за запошљавање, АЛСУ
временски оквир: 3 месеца + 1 година
Б 2.11 Преквалификација за производна занимања (зидар, тесар, армирач, заваривач)
носилац: Регионална привредна комора Нови Сад
временски оквир: 3 месеца + 1 година
Б 2.12 Доквалификација за услужна занимања
(масер, козметичар, фитнес-тренер)
носилац: Регионална привредна комора Нови Сад,
Национална служба за запошљавање,
временски оквир: 3 месеца + 1 година
Ц 1.1 Специјализовани софтвер за вођење великих система на Web платформи,
носилац: DMS групација (Тelvent DMS doo) и Град
Нови Сад - КЛЕР
временски оквир: Одмах са остваривањем пројекта,
а реализација од 1 до 8 година у зависности од дужине
трајања сваке активности у оквиру пројекта

Ц 2.3 Увођење информационих система у здравству,
носилац: Регионална привредна комора Нови Сад,
Управа за здравство, софтверска компанија, домови
здравља, Клинички центар, Ургентни центар, приватне
болнице и специјалистичке амбуланте, фармацеутске
куће, ЈКП “Информатика“
временски оквир: 4 месеца
Ц 2.4 Изградња оптичке инфраструктуре,
носилац: Град Нови Сад, ЈКП “Информатика“
временски оквир: 1 месец + имплементација до 2013.
године (у току)
Ц 3.1 Обликовати програме брзих курсева обуке
базиране на практичном интерактивном и раду на
даљину,
носилац: Факултет техничких наука, CISCO Institute
временски оквир: 1 година
Ц 3.4 Развој специјализованог образовања инжењера и средњег стручног кадра у областима
прехрамбених и хемијских технологија (добијање и
карактеризације производа нафте и обновљивих горива - бидизел, биоетанол, добијања неорганских материјала и прераде пластичних маса) у циљу подршке
развоја малих и средњих предузећа,
носилац: Технолошки факултет Нови Сад (УНС), Регионална привредна комора Нови Сад, Националана
служба за запошљавање
партнери: “Новкабел” Нови Сад, “Југоинспект” Нови
Сад
Завод за тржиште рада - Нови Сад
временски оквир: 8 месеци
Ц 3.5 Обавезе и одговорности произвођача и извозника у ЕУ - Унапређење знања инжењера у производним системима у области прехрамбених и хемијских технологија ради постизања високог
квалитета процеса и производа,
носилац: Технолошки факултет Нови Сад (УНС),
Привредна комора Новог Сада
партнери: Corvinus University of Budapest, Faculty of
Food Science, као консултант у области прописа ЕУ
временски оквир: 10,5 месеци
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Ц 5.7 Едукација ученика и наставника основних
школа о доприносу заштити животне средине кроз
разврставање и рециклажу отпада,
носилац: Град Нови Сад – Градска управа за заштиту
животне средине
Ц 5.11 Израда стратешке карте буке, (Дефинисање
садржаја и развој програма и метода за израду мапа
комуналне буке),
носилац: Технолошки факултет Нови Сад (УНС), Медицински факултет,
Институт за заштиту на раду, Градска управа за заштиту животне средине
временски оквир: 2 године и 2 месеца
Ц 5.13 Обезбеђење услова за усклађивање поступања са отпадом у Новом Саду са прописима и савременим принципима управљања отпадом,
носилац: ЈКП “Чистоћа”
временски оквир: 6 година + 1 месец
Ц 5.18 Усавршавање примењеног система третмана отпада у Новом Саду, поступање по прописима,
носилац: ЈКП “Чистоћа”
временски оквир: 2 године + (30 година рад и одржавање)
Ц 5.20 Ефикаснији третман комуналног чврстог
отпада у Новом Саду, повећање степена искоришћења вредних материја из отпада и смањење
волумена отпада,
носилац: ЈКП “Чистоћа”
Ц 5.21 Обезбеђење коначног одлагања отпада
који није искоришћен ни једним од претходних поступака за савремен, механичко-биолошки третман
комуналног отпада, са пратећим садржајем (саобраћајнице, заштитна зона, приступни путеви и објекти),
носилац: ЈКП “Чистоћа”
временски оквир: 6 година
Ц 6.5 Успостављање QMS – ISO 9001:2000; Успостављање система менаџмента заштитом животне
средине – ISO 1400 Успостављање система менаџмента заштитe и безбедности запослених – OHSAS
18001 Спровести припремну обуку.
носилац: Регионална привредна комора Нови Сад
временски оквир: 3 месеца (+ перманентно)
Ц 6.6 Обука за лицa овлашћенa и задужена за очување безбедности и здравља на раду,
носилац: Регионална привредна комора Нови Сад,
Национална служба за запошљавање, Управа за безбедност и здравље на раду
временски оквир: 3 месеца + 1 година
Ц 7.1 Сертификација специфичних - бренд производа Града Новог Сада,
носилац: Технолошки факултет Нови Сад (УНС), Лабораторија за испитивање прехрамбених производа,
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Лабораторија за амабалажу и паковање, ЕУ Центар
изврсности за безбедност хране и процену ризика.
временски оквир: 2 године
Д 1.1 Организовање едукације становништва које
располаже приватним смештајем,
носилац: Град Нови Сад, партнери: ТОНС, EXIT, DTI
Д 1.2 Обука и лиценцирање специјализованих туристичких водича,
носилац: Град Нови Сад, партнери: ТОНС, EXIT, DTI
Д 1.3 Прикључење туриста који у Град стижу бродовима, на туристичку понуду Града; Развој потребне туристичке инфраструктуре у самој марини,
носилац: Град Нови Сад, партнери: ТОНС, EXIT, DTI,
Agenda pro
Д 1.6 Израда апликације за мобилне телефоне о
туристичкој понуди Новог Сада,
носилац: Туристичка организација Града Новог Сада,
партнери: EXIT и ЈКП “Информатика“
временски оквир: 2 месеца
Д 1.8 Оспособљавање новог дела подземних војних галерија за туристичку понуду,
носилац: Музеј Града Новог Сада, партнер: Туристичка организација Града Новог Сада
временски оквир: 9 месеци
Д 1.9 Набавка штандова-кућица за одржавање
градских манифестација,
носилац: Туристичка организација Града Новог Сада
временски оквир: 5 месеци
Д 1.11 Тематске вечери као нови вид туристичке
анимације у Граду Новом Саду,
носилац: Природно-математички факултет
временски оквир: 8 месеци
Д 1.15 ЈП “СПЦ Војводина” као регионални центар
за међународнe спортско-рекреативне конгресе,
носилац: ЈП “СПЦ Војводина”
временски оквир: 6 месеци
Д 1.16 Израда Стратегије развоја туризма Новог
Сада
носилац: Туристичка организација Града Новог Сада
Д 2.1 Израда туристичке карте Града,
носилац: Град Нови Сад, партнери: ТОНС, EXIT, Palgo centar
Д 2.2 Промоција туристичких локација у Новом
Саду,
носилац: Град Нови Сад, партнери: ТОНС, EXIT,
Agenda pro
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Д 2.3 Израда месечног билтена културне понуде,
носилац: Градска управа за културу, ТОНС
временски оквир: месечно
Д 2.7 Израда web апликација on line booking
system-a са детаљном презентацијом смештајних
капацитета Новог Сада - НС on line,
носилац: Природно-математички факултет, партнер:
ТОНС
временски оквир: 15 месеци
Д 3.2 Израда интернет презентације Туристичке
организације Града Новог Сада,
носилац: Туристичка организација Града Новог Сада
временски оквир: 4 месеца
Д 3.3 Увођење софтвера за резервацију и
плаћање смештаја и осталих туристичких услуга путем интернета,
носилац: Туристичка организација Града Новог Сада
временски оквир: 4 месеца
Д 4.1 Адаптације и реконструкције културних
објеката у Граду (Библиотека, музеји, Архив, Завод
за заштиту споменика културе, Позориште младих,
Новосадско позориште, Атеље 61),
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III фаза: 2011 (12 месеци) реализација коришћења
алтернативних извора енергије (сунчева и геотермална
енергија)
Д 5.4 Реконструкција и модернизација целог објекта ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“,
носилац: ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“
временски оквир: 3 године и 9 месеци
I фаза: 2010 (12 месеци) израда пројектне документације и припрема за реализацију пројеката
II фаза: 2011 (18 месеци) санација постојећих недостатака у конструкцији објекта, уз санацију постојећих
недостатака на хидро и термичкој изолацији (реконструкција крова и платоа)
III фаза: 2012 (25 месеци) модернизација објекта по
узору на објекте сличне нaмене у свету.
Д 5.5 Отварање сувенирница,
носилац: Туристичка организација Града Новог Сада
временски оквир: 5 месеци
Д 5.6 Отварање туристичких инфопултова,
носилац: Туристичка организација Града Новог Сада
временски оквир: 3 месеца

носилац: Град Нови Сад – Градска управа за културу

Д 5.7 Постављање туристичке сигнализације и
обележавање туристичких знаменитости и споменика и институција културе,

Д 5.1 Обнова подграђа Тврђаве у Петроварадину
(оживљавање подграђа у културном смислу),

носилац: Град Нови Сад, Туристичка организација
Града Новог Сада, партнери: Завод за заштиту споменика културе, ЈП “Завод за иградњу Града”

носилац: Град Нови Сад – Градска управа за културу
Д 5.2 Изградња новог и реконструкција постојећег
базенског комплекса у ЈП “Спортски и пословни
центар Војводина“,
носилац: ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“
временски оквир: 2 године
I фаза: 2010 (10 месеци) завршетак пројектне документације, реконструкција и санација постојеће базенске шкољке, припрема за изградњу олимпијског базена и
базена за скокове
II фаза: 2010 (8 месеци) изградња олимпијског базена и базена за скокове и покривање новог базенског
комплекса
III фаза: 2011 (6 месеци) реконструкција постојећег
комплексa базенa, покривање реконструисаног и повезивање са новим комплексом базенa.

временски оквир: 5 месеци
Д 5.12 Оспособити постојеће и направити, набавити нове јавне тоалете,
носилац: Туристичка организација Града Новог Сада
временски оквир: 7 месеци
Д 5.15 Организовање манифестација едукативнотакмичарског карактера која би имала за циљ
уређење зелених површина у граду,
носилац: ЈКП “Градско зеленило” Нови Сад
временски оквир: 5 месеци
Д 5.16 Уређење колско-пешачких и пешачких површина и припадајућег околног простора на платоу
Хорнверка на Петроварадинској тврђави,
носилац: ЈП “Завод за иградњу Града”

Д 5.3 Повећање енергетске ефикасности објекта
ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“,
носилац: ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“

временски оквир: 2010 година
I фаза: 2010 Извођење радова на уређењу платоа
Хорнверка

временски оквир: 2 године и 6 месеци
I фаза: 2010 (6 месеци) израда пројектне документације и припрема за реализацију пројеката
II фаза: 2010 (12 месеци) реконструкција вентилационог и климатизационог постројења ради повећања
енергетске ефикасности објекта

Д 5.17 Санација два моста испред Леополдове капије и моста испред капије Карла VI са припадајућим
деловима коловоза и тротоара,
носилац: ЈП “Завод за иградњу Града”
временски оквир: 2010-2011 година
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I фаза: 2010 израда пројектно-техничке документације (Главни пројекат санације два моста)
II фаза: 2011 реалиазција радова на санацији два
моста
Д 5.18 Санација Београдске капије у Петроварадину,
носилац: ЈП “Завод за иградњу Града”
временски оквир: 2010-2011 година
I фаза: 2010 израда пројектно-техничке документације за санацију Београдске капије
II фаза: 2011 реализација санације Београдске капије
Д 5.19 Озелењавање Града увођењем савремених
метода изградње зелених површина,
носилац: ЈКП “Градско зеленило” Нови Сад
временски оквир: 2 године и 2 месеца
Д 5.21 Изградња сталне изложбе живе ограде
Штранда,
носилац: ЈКП “Градско зеленило” Нови Сад
временски оквир: 3 године и 6 месеци
Д 5.23 Проширење спортско-рекреативне понуде
у Новом Саду,
носилац: ЈКП “Градско зеленило” Нови Сад
временски оквир: 4 године и 1 месец
Д 5.24 Уређење Трифковићевог трга,
носилац: ЈП “Завод за иградњу Града”
временски оквир: 2010 година
I фаза: реализација уређења Трифковићевог трга
Д 5.25 Уређење Трга Републике,
носилац: ЈП “Завод за иградњу Града”
временски оквир: 2010-2011 годинa
I фаза: 2010 израда пројектно-техничке документације уређењa Трга Републике
II фаза: 2011 реализација уређења Трга Републике
Д 5.26 Уређење Трга слободе,
носилац ЈП “Завод за иградњу Града”
временски оквир: 2010-2011 године
I фаза: 2010 израда пројектно-техничке документације уређење Трга слободе
II фаза: 2011 реализација уређења Трга Слободе
Д 5.27 Опрема за резервно напајање за случај великих хаварија,
носилац: Електровојводина д.о.о.
временски оквир: 6 месеци
E 2.1 Повећање и унапређење техничко-технолошког нивоа производње семена ратарско-повртарских биљних врста,
носилац: Институт за ратарство и повртарство-Нови
Сад
временски оквир: 1 година
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E 3.1 Едукација о значају производње и употребе
органске хране,
носилац: Институт за ратарство и повртарство-Нови
Сад
временски оквир: 6 месеци
извор финансирања: Град Нови Сад, кредити банака, сопствена средства
очекивани резултат: Подизање свести о значају
производње и употребе органске хране је први и веома
важан корак унапређења ове врсте производње и потрошње пољопривредних производа, уз очување животне средине и подизање нивоа квалитетне исхране становништва.
E 3.2 Едукација о значају производње и употребе
органског семена органске хране,
носилац: Институт за ратарство и повртарство-Нови
Сад
временски оквир: 6 месеци
E 4.6 Успостављање HCCP система;
носилац: Регионална привредна комора Нови Сад
временски оквир: 5 месеци

VIII. ПРОЈЕКТИ УВРШТЕНИ У СТРАТЕГИЈУ
НАКОН ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
Након Јавне расправе у Стратегију привредног развоја Града Новог Сада уврштени су следећи пројекти:
Топлану „Запад“ реконструисати на алтернативно
течно гориво,
Из ТС „Нови Сад 5“ – „Детелинара“ (трансформаторска станица 110/20 КV)
Изградити 20 КV мрежу до постојећих и планираних дистрибутивних ТС, од ових дистрибутивних ТС ће полазити дистрибутивна 0,4 КV
мрежа до потрошача,
Изградити 12 нових дистрибутивних трансформаторских станица (у планираним блоковима вишепородичног становања), а могуће је
изградња нових трафо-станица у оквиру пословних објеката,
Планирану 20 КV и 0,4 КV мрежу градити каблирањем на местима у профилима улица.
Санација и адаптација одбрамбеног насипа уз рукавац Шодрош, од Бродоградилишта према Ветернику,
Чишћење рукавца Шодрош,
Изградња робно – транспортног центра у Новом
Саду,
Изградња регионалне депоније,
Реализација пројекта изградње подземних контејнера на подручју ширег центра Града,
Регионални план управљања отпадом,
Израда Програма заштите животне средине,
Адаптација и реконструкција зграде Арсенала,
матичне зграде Музеја Града Новог Сада на Петроварадинској тврђави,
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Пројекат оживљавања и реконструкције девастираног рукометног игралишта у Дунавском парку у
Новом Саду,
Санација, изградња и асвалтирање делова насипа
крај Дунава и изградња бициклистичко пешачког
моста преко канала ДТД уз постављање туристичке сигнализације намењене цикло – туристима,
Изградња бициклистичке писте и олимпијског
центра не лопташких спортова као вишенаменски
спортско пословни-објекат намењен за рад и развој групе спортова који својим специфичностима
захтевају посебне услове, бициклизам, атлетика,
стрељаштво и веслање на простору Стрелишта
код канала ДТД,
Изградња бициклистичко сервисног информативног центра на траси Еуро Вело коридора број 6,
Образовање ветрозаштитних појасева у Ченејском атару,
Градски сервис за стратешке социјалне инвестиције.

IX. ПЛАНОВИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ АКЦИОНИХ
ПЛАНОВА ЗА ПЕРИОД 2011. - 2014. ГОДИНЕ
Планове имплементације акционих планова по приоритетима и областима за период 2011. – 2014. године
доноси Градско веће Града Новог Сада.
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X. ИЗВЕШТАВАЊЕ
Привредни савет Града Новог Сада прати фазе реализације акционих планова, као наставак јавно-приватног партнерства који је и омогућио реализацију процеса
стратешког планирања. Канцеларија за локални економски развој у сарадњи са Привредним саветом Града
Новог Сада припрема годишње извештаје Планова имплементације акционих планова по приоритетима и областима и доставља Скупштини Града Новог Сада на
разматрање.

XI. ОБЈАВЉИВАЊЕ
Стратегију привредног развоја Града Новог Сада
објавити у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-273/2009-I
27. новембар 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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ГРАД НОВИ САД
Скупштина
1190 Стратегија привредног развоја
Града Новог Сада
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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.

