
На  основу  члана  68. закона  о  заштити  животне  средине  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр. 135104, 36/09, 36109 - 

др.закон, 72/09 - др.закон, 43/11 - одлука  ус, 14/16, 76/18, 95/18 - др.закон  и  95/18 - др. закон) и  члана  39. тачка  58. Стаіуга  Града  Новог  
Сада  (1 Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), а  у  вези  са  тачком  9. Програма  заштите  животне  средине  Града  Новог  Сада  за  
период  2015-2024. године  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  22/15), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  vIі  седници  одржаној  18. 

децембра  2020. године, доноси  

Одлуку  
О  ДОПУНИ  ПРОГРАМА  ЗАШТИТЕ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  ЗА  ПЕРИОД  2016-2024. ГОДИНЕ  

ј . У  ,,Програму  заuјтите  животне  средине  Града  Новог  Сада  за  период  2015-2024. године  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
22/15), nocrіe дела: ,,АкЦИОНИ  ПЛАН  ЗА  СПРОВОЂЕЊЕ  ПРОГРАМА  ЗАШТИТЕ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  ГРАДА  НОВог  САдА  
(2015-2019), додаје  се  нови  део.,,АКЦИОНИ  ПЛАН  ЗА  СПРОВОЂЕЊЕ  ПРОГРАМА  ЗАШТИТЕ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  ГРАДА  
НОвОГ  САДА  (2020-2024), који  гласи: 

,,АКЦИОНИ  ПЛАН  ЗА  СПРОВОЂЕЊЕ  
ПРОГРАМА  ЗАШТИТЕ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  ГРАдА  НОВОГ  САдА  

(2020-2024) 

АКТИВНОСТИ  3А  ДОСТИЗАЊЕ  опшТих  ЦИЊЕВА   

ПРОГРАМСКА  ОБЛАСТ: - СНАБДЕВАЊЕ  ВОДОМ  ЗА  ПИЋЕ  
- ПРЕЧИШЋАВАЊЕ  И  ОДВОЂЕЊЕ  АТМОСФЕРСКИХ  И  ОТПАДНИХ  ВОДА  

СТРАТЕШКИ  ЦИТћЕВИ: - Побогbшање  квалитета  воде  за  пиће; 
- Адекватно  решење  отпадних  вода. 

Општи  циј : 
1. Унапређена  контрола  показатегbа  загађења  отпадних  вода  канализационог  система  за  Град  Нови  Сад; 

2. Унапређена  контрола  квалитета  подземних  вода  у  зонама  санитарне  заштите  за  извориште  Штранд, извориште  гlетроварадинска  ада  
и  извориште  Ратно  острво. 



Општи  циј-b 1 - Унапређена  контрола  показатетhа  загађења  отпадних  вода  каі-іализационог  система  за  Град  Нови  Сад  
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Индикато  
заштите  

1.  

Контрола  емисије  
ОТПадНИХ  90да  корисника  
јавног  канализационсг  
система  за  потребе  

формирања  електронског  
катастра  загађивача  

отпадних  вода  
канализационог  система  

за  Град  Нови  Сад  

3аједничко  учешће  
ЈКп  ВиК  и  ПМФ-а  

(ЈКП  виК  као  
корисник, а  ПМф  кас  
носилац  ајnивности) 

12 месеци  од  
почетка  

аіпивности  
3.000.000,00 Буџет  Града  Новог  Сада  

Извршена  контрола  
емисије  опіадних  вода  

корисника  јавног  
канајіизационсг  

система  Града  Новог  
Сада  

2. 

2.  

Израдити  електронски  
катастар  са  унетим  

загађивачима  (привредна  
друцпва  и  друга  правна  
лица) ксји  представњају  

изворе  загађивања  
отпадних  вода  

канализациснсг  система  
Града  Новог  Сада  

3аједничко  учешће  
ЈКП  ВиК  и  ПМФ-а  

(ЈКП  ВиК  као  
корисник, а  ПМФ  као  
носилац  актианости ) 

12 месеци  од  
почетка  

актuвности  
1.000.000,00 Буџет  Града  Новог  Сада  

Израђен  електронски  
катастар  са  унетим  

загађивачима  
(привредна  друштва  и  
друга  правна  лица) који  
представњају  изворе  
загађивања  отпадних  
вода  канализационог  
система  Града  Новог  

Сада  

3.  

Измена  локалних  
законодавних  аката  којима  
се  регулише  коришћење  
јавног  канајіизационсг  

система  

Град  Нови  Сад  
12 месеци  од  

почетка  
активности  

Нису  потребна  
финансијска  средства  - 

Измењена  Одлука  о  
са  нита  р  нс-техн  ички  м  

условима  за  испуштање  
отпадних  вода  у  јавну  
канализацију  града  

Новог  Сада  и  Одлука  о  
условима  и  начину  

организовања  послова  
у  вршењу  ксмуналних  
делатности  испоруке  
воде  и  уклањања  вода  

Повећати  надзор  над  
загађивачима . 

Коктрола  привредних  
Градска  управа  за  

инспекцијске  
посгіове  - Обласг  
инслекције  за  

заштиту  животне  
средине  

Континуиранс  Нису  потребна  
финансијска  средства  - 

Спроведена  контрола  
привредних  друштава  и  
других  правних  лица  и  

предузетника  који  
представњају  изворе  

загађивања  

друштава  и  других  
правних  лица  и  

предузетника  који  
представЈbају  извсре  

загађивања  

5. 
Редовно  ажурирање  

епектрснског  катастра  са  
унетим  загађивачима  

ЈКП  Водовод  и  
канализација  Нови  

Сад  
Континуирано  

Финансијска  средства  
ће  бити  дефинисана  
наксн  испитuвања  

тржишта  и  
спроведене  јавне  

набавке  

Буџет  Града  Новог  Сада  
Буџет  Аутсномне  

гЈскрајине  Војводине  
Буџет  Републике  Србuје  
Међународні  фондови  

4 куриран  регистар  
извора  загађивања  



Општи  цињ  2 - Унапређена  контрола  квалитета  подземних  вода  у  зонама  санитарне  заштите  за  извориште  Штранд, 
извориште  Петроварадинска  ада  и  извориште  Ратно  острво  

Аіпивностімера  Носилац  
аіпивности  

.. 

. .
. 

Временски  рок  
уџ  

процењена  
вдност (RСд), 

,.. 

- Извор  
финансирања  

, 

• 

н L иттор..; 

Израдити  регистар  извора  
загађивања  за  изворишге  

Штранд, извориште  
гlетроварадинска  ада  и  
извориште  Ратно  острво  

Заједничко  учешће  
Јкп  ВиК  и  ПМФ-а  

(ЈКП  виК  као  
корисник, а  ПМФ  као  
носијіац  активности ) 

К1 в ти  
Новог  

Израђен  регистар  извора  
загађивања  за  извориште  

Штранд, извориште  
Петроварадинска  ада  и  
извориште  Рагно  острво  

2.16 

2. 

Повећати  надзор  над  
загађивачима  који  послују  

у  зонама  санитарне  
ааштите. 

Кснтрола  привредних  
друштава  и  других  
правних  лица  и  

предузетника  који  
представгају  изворе  

загађивања  

Градска  управа  за  
инспекцијске  

послове  - Обласг  
- инслекције  за  

заштиту  животне  
средине  

Континуирано  
ј , ису  потР на  
финансијска  
средства  

- 

Спроведена  контрола  
привреднихдруштава  и  
других  правних  лица  и  

- предузетника  који  
представгају  изворе  

загађивања  

Редовно  ажурирање  
регистра  извсра  

загађивања  за  извориште  
Штранд, извориште  

ј  iетроварадинска  ада  и  
извсриште  Ратно  острво  

ЈКП  ,,Водовод  и  
канализација  Нови  

Сад  
Континуирано  

- Финансијска  
средства  ће  бити  
дефинисана  након  

испитивања  
тржишта  и  

- спроведене  јавне  
набавке  

Буџет  Града  Новог  
Сада  

Међународни  
- чЈондови  

Ажуриран  регистар  извора  
загађивања  



ПРОГРАМСКА  ОБЛАСТ: ВАЗДУХ  

СТРАТЕШКИ  ЦИЈb: Унапређен  квалитет  ваздуха  

Општи  цињеви: 

1. Развијен  Локални  регистар  извора  загађивања  за  територију  Гра  Новог  Сада; 
2. Ускгјађен  информациони  систем  о  квалитету  ваздуха  и  стању  и  лрогнози  аерололена , достулан  и  јасан  свима; 
З. Унапређена  контрола  гіоказатења  квалитета  ваздуха; 
4, Едуковани  грађани  о  значају  сузбијања  алергогених  врста  бињака. 

ОпuЈти  цињ  1 - Развијен  Локални  регистар  извора  загађивања  за  територију  Града  Новог  Сада  

Аіпивностбмера  
. . . . : 

.. ..• . ......Џ. :.•..... 
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Вуџет -процењена  
фин : ња  
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Индикатори  
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. 
Идикатор  

. . 

Контрола  привредних  
друштава  и  других  
правних  лица  и  

предузетника  који  
представзЂају  изворе  

загађивања  

Градска  управа  за  
инсгіекцијске  

гіослове  - Област  
инспекције  за  

заштиту  животне  
средине  

Контин  и  ано  у  р  Нису  потребна  
финансијска  средства  

- 

Спроведена  контрола  
привредних  друштава  
и  других  правних  лица  
и  предузетника  који  
представгају  изворе  

загађивања  І • 

2 загађивања  за  територију  
Града  Новог  Сада  

Градска  управа  за  
заштиту  животне  

Ред  
Континуирано  Нису  потребна  

финансијска  средства  - 

Ажуриран  Локални  
регистар  извора  
загађивања  



Олшти  цињ  2 - Усклађен  информациони  систем  о  квалитету  ваздуха  и  стању  и  прогнози  аерополена, доступан  и  јасан  свима  

• :. 
• 

-. • • 

еекрок  
-•••• . ;• фор; 

Усклађивање  
информационог  система  - Вредност  ће  бити  Усклађен  

і  o квалитету  ваздуха  и  
стању  и  прогнози  

і управа  за  
заLцтuіу  животне  Контин  и  ано  У  Р  

позната  након  
дефинисања  обима  

Буџет  Града  Новог  
Сада  

информациони  систем  
доступан  и  јасан  

аерополенаса  
законском  регулативом  

средине  посла  сбима  

Ажурирање  Ажуриран  
информационог  система  Градска  управа  за  Нису  потребна  инфсрмациони  систем  

2. о  квалитету  ваздуха  и  
стању  и  прогнози  

аерогіолена  

заштиту  животне  
средине  

Континуирано  финансијска  средства  доступан  и  јасан  
свима  

Општи  цињ  3 - Унапређена  контрола  показатегbа  квалитета  ваздуха  

Ајпивностlмера  
• • 

Носилац  
активности  Временски  рок  Буuет  процењена  

вредност  (РСД) 
•• 

Извор  
финансирања  Индикатори  

• • • 

Индикатор  
заштите  
животне  
средине  

Унапредити  Гірограм  
контроле  квалитета  ваздуха  

усклађивањем  листе  
параметара  са  домаћом  

регулативом  и  ЕУ  
стандардима  

Градска  упраба  за  
заштиту  животне  

сеине  
Континуирано  Буџет  Града  Новог  

Сада  

Унапређен  Програм  
контроле  квалитета  

ваздуха  

2 

Ускладити  број  мерних  места  
за  контполv квалитета  
баздуха  са  домаћом  и  

међународном  регулативом  

Градска  управа  за  
заштиту  жиботне  

с  е  ине  Р  д  
Континуирано  Нису  потребна  финансијска  

средства  - 

Усклађен  број  мерних  
места  за  контролу  

квалитета  ваздуха  са  
дома  ом  и  

међународном  
регулативом  

Израда  студија  yгицаја  
(повезаности) 

микроклиматских  услова  на  
кбалитет  ваздуха  у  цињу  

идентификовања  угрожених  
зона  

Градска  упраба  за  
заштиіу  жuвотне  

18 месеци  од  

активности  

Финансијска  средства  ће  
бити  дефинисана  након  
испитивања  тржиLпга  и  

спроведене  јавне  набавке  

Буџет  Града  Новог  
Сада  

. Израђена  Студија  
утицаја  са  

идентификованим  
зонама  угрожености  

4 

Израдити  регистар  емисија  у  
ваздух  у  оквиру  извора  

загађивања  животне  средине  
на  територији  Града  Новог  

Сада  

Градска  управа  за  
заштuту  жuвотне  

средине  

2 до  5 година  од  
почетка  

актuвности  

Финансијска  средства  ће  
бити  дефинисана  након  
испитивања  тржиптга  и  

спроведене  јавне  набавке  

Буџет  Града  Новог  
Сада  

Израђен  регистар  
емисија  у  ваздух  



Повеђати  надзор  над  

Градска  управа  за  
инспекцијске  

гіослове  - Област  Континуирано  Нису  потребна  финансијска  
- 

Повећан  надзор  над  
микрозагађивачима  

микрозагађивачима  ваздуха  инслекције  за  
заштиту  животне  

средине  

средства  ваздуха  

Ускпадити  праћење  Финансијска  средства  ће  
Усклађено  праћење  

концентрације  
концентрације  аерополена  
домаћим  и  међународним  

стандардима  

Градска  управа  за  
заштиту  жuвотне  

средине  
Континуирано  бити  дефинисана  након  

испитивања  тржиіігга  и  
спроведене  јавне  набавке  

Буџет  Града  Новог  
Сада  

аерополена  са  
домаћим  и  

међународним  
стандардима  

Општи  циг  4 - Едуковани  грађани  о  значају  сузбијања  алергогених  врста  бињака  

В $ fВ 4 ј  
ф  

• ! . • ј  ИниkЗi•ор  

• !Е  

2. 

Пружање  подршке  
организацијама  цивилног  
друштаа  кроз  тематске  

конкурсе  у  цињу  
реализације  утврђеног  
Програма  едукације  и  

подизања  јавне  свести  о  
значају  сузбијања  

алергогених  врста  бигbака  

г  а  ска  п  ава  за  
ЖИВН  
ине  

онтинуирано  Финансијска  средства  
ће  бити  дефинисана  

кроз  тематске  конкурсе  

Буџет  Града  
Новог  Сада  

Реагјизација  Програма  
едукације  и  гiодизања  
јавне  свестио  значају  
сузбијања  алергогених  

врста  бињака  

Омогућавање  
континуираног  доставњања  

сугестија  и  мишњења  
заинтересованих  страна  и  

јавности  путем  интернет  презентације  Градске  
управе  за  заштиту  жuвотне  

средине  о  питањима  
везаним  затему  

алергогених  врста  бигbака  

Г ска  п  ава  за  
зашти животне  

с  е  ине  р  
Контин  и  ано  у  р  Нису  потребна  

финансијска  средства  
- 

Континуирано  
доставгbање  сугестија  и  

мишгења  
заинтересованих  страна  



ПРОГРАМСКА  ОБЛАСТ: ЗЕМЊИШТЕI 

СТРАТЕШКИ  ЦИЊ: Очување  и  унапређење  квалитета  земњишта  

Општи  цињ: Уређење  и  коришћење  поњопривредног  земњишта. 

Општи  цињ  1 - Уређење  и  коришћење  поњопривредног  земњишта  

, АктвностЈмера  Ноипац  активноdји  Временски  рок  

: : 
по;а  ВРдІТ  

-- - 

финања  
і  

: , 
f- ? Индатр  

сред ,не  
ОбјавГbивање  Огласа  за  

давање  државног  
поњопривредног  земњишта  у  

закуп  

Градска  управа  за  
привреду  Кон-і-инуирано  

- Финансијска :р:дност  ће  

дефинисања  обима  посла  

Буіјет  Града  
Новог  Сада  

Објавњени  Огласи  за  
давање  државног  
поњопривредног  
земњишта  у  закуп  

4.28. 

2.  

Израда  карата  и  
идентификација  стварног  стања  

катастарских  парцела  и  
поњопривредногдржавног  

земњишта  

Градска  управа  за  
привреду  Континуирано  

Финансијска  вредност  ће  
бити  позната  након  

дефинисања  обима  посјіа  

Израђене  картеа  и  

парцела  и  
погопривредног  

државног  земњишта  

3.  
Испитивање  и  контрола  

квалитета  поњопривредног  
земњишта  

Градска  управа  за  
п  ив  е  р  ду  

Континуирано  
Финансијска  вредност  ће  

бити  позната  након  
дефинисања  обима  посла  

Испитан  и  контролисан  
квалитет  поњопривредног  

земњишта  

Гјодизање  и  одржавање  
ветрозаштитних  појасева  

Градска  управа  аа  
привреду  Континуиранс  

ће  

дефинисања  обима  посла  
Подигнти  и  одржавани  
ветрозаштитни  појасеви  

Едукација  примарних  
поњопривредних  произвођача  
и  штампање  промо  материјала  
за  погbопривредну  прсизводњу  

Градска  управа  за  
привреду  Контин  ирано  

ф - ћ  е  

дефинисања  обима  посла  

Едуковани  примарни  
поњопривредни  

nроизвођачи  и  одштампан  
промо  материјал  за  
поњоnривредну  
производњу  

6. 
Израда  Главног  пројекта  за  
псдизање  ветрозаштитних  

појасева  

Градска  уnрава  за  
n р  вреду  Континуирано  

Финансијска  вредност  ће  
бити  позната  након  

дефинисања  обима  посла  

Израђен  Главни  пројекат  
за  подизање  

ветрозаштитних  појасева  



ПРОГРАМСКА  ОБЛАСТ: ПРИРОДА  И  БИОДИВЕРЗИТЕТ  

СТРАТЕШКИ  ЦИЊ: заштита  и  уналређење  лриродних  вредности  и  биолошке  разноврсности  активним  мерама  заштите  

Општи  цињ: Израђен  и  усвојен  Програм  заштите  природе  за  територију  Града  Новог  Сада. 

Општи  цињ  1 - Израђен  и  усвојен  Програм  заштите  природе  за  територију  Града  Новог  Сада  

. $; .Г  

1 Е  ењена  
. - 

Изв Нира b Њи + и  
Иі Wкато  

і . Донетиодлукуоизради  
3 месеца  након  доношења  

вредности  Републике  
Србије  

Нисупотребна  

средства  - == 
(3.2зз 24., 

средине  

2.  Израдити  Лрограм  зуживотне  
средине  

12 месециодгіочеіха  
- Буџет  Града  Новог  Сада  Израђен  Програм  

3.  Усвојити  Лрограм  
Грска  управа  за  
заштиіу  животне  

средине  

3 месеца  од  завршетка  
израде  Програм  

Нису  потребна  
финансијска  
средства  

- својен рограм  



ПРОГРАМСКА  ОБЛАСТ: БУКА  У  жиВОТНОЈ  СРЕДИНИ  

СТРАТЕШКИ  ЦИЊ: Смањен  ниво  буке  у  животној  средини  до  нивоа  прописаног  законом  

Општи  цизј : 
1. Израђен  акциони  план  заштите  оД  буке  у  животној  средини; 
2. Унапређен  мониторинг  буке  у  животној  средини. 

Општи  циј-  1 - Израђен  акциони  план  заштите  оД  буке  у  животној  средини  

Активностјмер  
. 

. 

і  

.. .,........ 

. ....-.L*. 
L  
Време  

, . 

: 

.. . .. .. 

. 

., ;-. .::.:. - . 

1. 
Израдити  акциони  план  

заштите  OR буке  у  
животној  средини  

Градска  управа  за  
заштиту  животне  

средине  

12 месеци  од  почетка  
активности  

Финансијс средства  ће  
бити  позната  након  

испитивања  тржишта  и  
спроведене  јавне  набавке  

Буџет  Града  Новог  
Сада  

Израђен  акциони  
план  заштите  од  
буке  у  животној  

средини  

Општи  цињ  2 - Унапређен  монигоринг  буке  у  животној  средини  

: 
. . ,.:. 

::
. : . 

Акгивностімера  Ноилац  аіпивности  ., Временски  зок  
ј  

. ........................... . ........................... . : . . . - . . ... . - : . 

Унапредити  Програм  Финансијска  средства  ће  Унапређен  
мерења  нивоа  буке  у  Градска  управа  за  бити  позната  након  Програм  мерења  
животној  средини  на  заштитуживотне  Континуирано  испитивања  тржишта  и  Буџет  Града  Новог  нивоабуке  у  

територuји  Града  Новог  
Сада  

средине  спроведене  јавне  
набавке  

Сада  животііој  средини  
на  територији  

Града  Новог  Сада  



ПРОГРАМСКА  ОБЛАСТ: ЕНЕРГЕТСКА  ЕФИКАСНОСТ  И  ОБНОВЊИВИ  ИЗВОРИ  ЕНЕРГИЈЕ  

СТРАТЕШКИ  ЦИЊ: достизање  гірихватњивог  нивоа  енергетске  ефикасности  за  Град  Нови  Сад  

Општи  цигb: Едукација  грађана  и  запослених  у  гіривреди  и  јавним  предузећима  о  значају  улагања  у  енергетску  ефикасност  и  системе  за  
обновтbиве  изворе  енергије. 

Општи  цињ  1 - Едукација  грађана  и  запослених  у  привреди  и  јавним  предузећима  о  значају  улагања  у  енергетску  
ефикасност  и  системе  за  обновњиве  изворе  енергије  

Аіпивносра  

- 
. . . 

• . 

Временски  рс ,к  

- :-...,:, ,. - : -.• 

. •. .:. .,... 

.. Ивдикатори  

- • : : •.-
- 

зашіите  
живатне  
средине  

і  Припрема  питања  за  анкетирање  
запослених  и  осгалих  грађана  

7ениЈа  за  
ргетику  града  
овог ада  

і  месец  оД  почетка  
активности  

Нису  лотребна  
финансијска  
средства  

Припремњена  питања  за  
анкетирање  запослених  и  

осталих  грађана  

2. Анкетирање  запослених  са  
цињем  утврђивања  знања  

Агенција  за  
енергетику  Града  

Новог  Сада  

2 месеца  од  
лочетка  

акгивности  

Нису  потребна  
финансијска  
средства  

Извршено  анкетирање  
запослених  

Анкетирање  осталих  грађана  
цињем  утврђивања  знања  

Агенција  за  
енергетику  Града  

Новог  Сада  

2 месеца  од  
почетка  

активности  

Нису  потребна  
финансијска  
средства  

Извршено  анкетирање  осталих  
грађана  

Обрада  анкетног  материјала  и  
анализа  добијених  резvлтата  

Агенција  за  
енергетику  Града  

Новог  Сада  

2 месеца  од  
почетка  

активности  

Нису  потребна  
финансијска  
средства  

Извршена  евалуација  анкетног  
материјала  а  

5. 
Припрема  едукативног  
материјала  у  складу  са  

обрађеним  резугттатима  анкете  

Агенција  за  
енергетику  Града  

Новог  Сада  

3 месеца  од  
почетка  

активности  
500.000,00 Буџет  Града  

Новог  Сада  
Припремњен  едукативни  

материјал  

6. Израда  веб  портала  
Агенција  за  

енергетику  Града  
Новог  Сада  

і  месеца  од  
почетка  

активности  
Буџет  Града  
Новог  Сада  Израђен  веб  портал  

Едукација  грађана  и  запослених  гіривреди  и  јавним  предузећима  
Агенција  за  

енергетику  Града  
Новог  Сада  

Континуирано  
Нису  потребна  
финансијска  
средства  

Извршена  едукација  грађана  и  
запослених  у  привреди  и  јавним  

предузећима  

8.  предузећима  након  обавњење  
едукације  

Агенција  за  
енергетику  града  

Новог  Сада  

2 месеца  од  
почетка  

активнссти  

Нису  потребна  
финансијска  
средства  

Извршено  анкетирање  грађана  
и  запослених  у  привреди  и  
јавним  предузећима  након  

обавњење  едукације  

9.  
Обрада  анкетног  материјала , 
анализа  добијених  резултата  и  

њихова  презентација  

Агенција  за  
енергетику  града  

Новог  Сада  

6 месеца  од  
почетка  

активности  

Нису  потребна  
финансијска  
средства  

Извршена  евалуација  анкетног  
материјала  и  презентација  
добијених  резултата  путем  

средстава  јавног  инфомисања  



ПРОГРАМСКА  ОБЛАСТ: ИЗВЕШТАВАЊЕ  О  СТАЊУ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  

СТРАТЕШКИ  ЦИЊ: Унапређен  систем  мониторинга  и  извештавања  о  стању  животне  средине  

Општи  цињ: Континуирана  контрола  и  систематско  праћење  стања  животне  средине  

Општи  циј  1. - Континуирана  контрола  и  систематско  праТіење  стања  животне  средине  

АјпивностВМера  , Косипац  аіпивности  - вјеuенски  рок  Буuет  процењенавреднот  
(РСд)

. 

Извор  
иннсињ  

- 
-- .. 4 ;1 

, 

. .. ------------------------------------ 

- Индикатор  
заГ  
жвоне  
спедиие  

- 

Унапредити  Програме  
контроле, мерења  и  

гірађења  стања  животне  
средине  на  територији  Града  

Новог  Сада  

Градска  управа  за  
заштигу  животне  

средине  
Континуирано  

- Финансијска  средства  ће  бити  
дефинисана  након  

огіредењивања  обима  и  
начина  унапређења  

Буџет  Града  
Новог  Сада  

Унапређени  Програми  
контроле, мерења  и  
праћења  стања  
животне  средине  

6. 

2. 
гlраћење  стања  животне  

средине  на  територији  Града  
Новог  Сада  

Градска  управа  за  
заштиту  животне  

средине  
Континуирано  

Финансијска  средства  ће  бити  
дефинисана  након  

испитивања  тржишта  и  
спроведене  јавне  набавке  

Буџет  Града  
Новог  Сада  

с  проведен  
мониторинг  стања  
животне  средине  

ПРОГРАМСКА  ОБЛАСТ: ЕДУКАЦИЈА  И  ПОДИЗАЊЕ  ЈАВНЕ  СВЕСТИ  О  ЗАШТИТИ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  

СТРАТЕШКИ  ЦИЊ: Унапређењејавне  свести  о  заштити  животне  средине  

Општи  цињ: Реализација  образовних  активности  и  јачање  свести  о  потреби  заштите  животне  средине  

Општи  цињј. - Реализација  образовних  активности  и  јачање  свести  о  потреби  заштите  животне  срине  

- 
-, :. . 

Аора
- 

:
-

. 

аи  
-

-
-

-
:: 

.- 

: Веменски  рок  

,: --- 

:- - 

Буџе -пРоUењеа  ? 
• •: - 

- 

инсиња  
- - • - • . средине  

Пружање  подршке  
организацијама  цивилног  
друштва  кроз  тематске  

конкурсе  

Градска  управа  за  
заштиту  животне  

средине  
Континуирано  

Финансијска  средства  ће  
бити  дефинисана  кроз  
тематске  конкурсе  

Б Г  уџет овог  Реализоване  активности  
од  стране  организација  

цивилногдруштва  
12.74. 

АКТИВНОСТИ  ЗА  ДОСТИЗАЊЕ  СПЕЦИФИЧНИХ  ЦИЊЕВА  



ПРОГРАМСКА  ОБЛАСТ: - СНАБДЕВАЊЕ  ВОДОМ  ЗА  ПИЋЕ  
- ПРЕЧИШЋАВАЊЕ  И  ОДВОЂЕЊЕ  АТМОСФЕРСКИХ  И  ОТПАДНИХ  ВОДА  

СТРАТЕШКИ  ЦИЊЕВИ: - Побоњшање  квалитета  воде  за  пиђе; 
- Адекватно  решење  отпадних  вода. 

Специфични  ЦИЈhеви: 

1. Обезбеђен  пречистач  комуналних  отпадних  вода; 
2. Изграђена  канализациона  мрежа  у  насењу  Бегеч; 
З. Реконструкција  водоснабдевања  у  насењу  Бегеч; 
4. Изграђена  водоводна  мрежа  у  насењу  Боцке; 
5. Изграђена  канализациона  мрежа  у  насењу  Боцке; 
б. Изграђена  фабрика  воде  на  Петроварадинској  ади; 
7. Изграђена  нова  црпна  станица  код  Жежењевог  моста; 
8. Проширење  изворишта  Ратно  острво  путем  инфилтрационих  базена; 
9. Санација  бунара  БХД-1 утискивањем  дренова  на  изворишту  ,,Штранд . 



Сгіецифични  цигb 1 - Обезбеђен  пречистач  комуналних  отпадних  вода  

Израда  генералног  
пројекта  и  израда  

документације  

ЈКП  Водовод  и  
канализација  Нови  Сад  

36 месеци  од  
почетка  активности  119450.00000 

-Буџет  Града  Новог  
Сада  

-Буџет  Аутономне  
покрајиневојводине  

Србије  
-Међуі-јародни  фондови  

Из  аен  главни  
идењ  пројекат  
израђенатехничка  

Ц  

2.20. 

2. 

Израда  и  усвајање  
планског  основа  за  

центрагіни  пречистач  
комуналнихотпадних  

Градска  управа  за  
урбанизам  и  

грађевинске  послове  

ЈП  Урбанизам  

12 месеци  од  
почетка  активности  

Након  дефинисања  
просторног  обухвата  биђе  

позната  процењена  
вредност  

-Буџет  Града  Новог  
Сада  

Израђен  и  усвојен  
план  деталне  
регулације  за  

централни  пречистач  
комуналних  отпадних  

Исходовање  
грађевинске  дозволе  

ЈКП  Водовсс  и  
канализацuја  Нови  Сад  

12 месеци  од  
почетка  активности  

знати  цена  целокупне  
инвестиције(у  цену  

добијања  грађевинске  
дозволесеурачунаваи  

02°/ инести ое  
вредности  пројекта) 

-Буџет  Града  Новог  

-Б ет  А  ономне  
покинеово  ине  
-Б ет  Реп  блке  уџ У  рије  

-Међународни  фондови  

Исходована  
грађевинска  дозвола  

4. Изградња  пречистача  ЈкП  Во  о  канализаци дјиИСад  30 месеци  4.800.780.00000 

-Буџет  Града  Новог  
Сада  

-Буџет  Аутономне  
покрајиневојводине  

Србије  
-Међународни  фондови  

Израђен  пречистач  

Исходовање  употребне  дозволе  
ЈКГI Водовод  и  

каналuзација  Нови  Сад  
3 месеца  од  почетка  

активности  

знати  цена  целокупне  
инвестиције  (у  цену  
добијања  употребне  

дозволесеурачунаваи  
0.2% иО.1% иНвесТиL ионе  

-Буџет  Града  Новог  

-Б ет  Аономне  
покинеово  ине  
-Б ет  Реп  блике  уџ  

С  бие  
-Међународни  фондовu 

Исходована  
употребна  дозвола  



Специфични  ЦИГb 2 - Изграђена  канализациона  мрежа  у  насету  Вегеч  

Ајпивностімера  Носилац  ајпивности  Временски  рок  Буџет  процењена  
вредност  (РСД) Извор  финансирања  Индикатори  

Индикатор  
заште  
животне  
средине  

Израда  идејног  пројекта  
Градска  управа  за  

грађевинско  земгиште  
и  инвестиције  

4 месеца  од  почетка  
активности  2.000.00000 

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-Буџет  Аyгономне  

покрајине  Војводине  
-Буџет  Републике  Србије  
-Међународни  фондови  

Израђен  и  испоручен  
идејни  пројекат  

2.19. 

2. Исходовање  локацијских  
услова  

Градска  управа  за  
грађевинско  земњиште  

и  инвестиције  

б  месеци  од  почетка  
активности  

Целокупна  вредност  
исходовања  

локацијске  дозволе  
је  занемарњиво  
мала  у  односу  на  
целу  инвестицију  и  
тешко  је  проценити  

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-Буџет  Аугономне  

покрајине  Војводине  
-Буџет  Регіублике  Србије  

Исходована  
локацијска  дозвола  

Израда  техничке  
документације  

Градска  управа  за  
4 месеца  од  почетка  

активности  4.000.00000 

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-Буџет  Аyrономне  

покрајине  Војводине  
-Буџет  Републике  Србије  
-Међународни  фондови  

Израђена  техничка  
документација  

грађевинско  земњиште  
и  инвестuције  

Исходовање  грађевинске  
дозволе  

Градска  управа  за  
грађевинско  земњиіцте  

и  инвестиције  
2 месеца  од  почетка  

активности  
0.2% инвестиционе  
вредности  објекта  -Буџет  Града  Новог  Сада  Исходована  

грађевинска  дозвола  

5. Грађење  објекта  
Градска  уrірава  за  

грађевинско  земњиште  
и  инвестиције  

24 месеца  од  
почетка  активности  125.38000000 

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-Буџет  Аутономне  

покрајине  Војводине  
-Буџет  Републике  Србије  
-Међународни  фондови  

Изграђен  објекат  и  
обавњен  технички  
пријем  објекта  

б  Исходовање  употребне  
дозволе  

Градска  управа  за  
грађевинско  земњиште  

и  инвестиције  
3 месеца  од  почетка  

активности  
0.1% инвестицuоне  
вредности  објекта  -Буџет  Града  Новог  Сада  Исходована  

угіотребна  дозвопа  



Слеіјифични  цињ  З  - Реконструкција  водоснабдевања  у  насењу  Бегеч  

Акгивностјмера  Носилац  аіпивности  Времекски  рок  Буџет -процењена  Извор  финансирања  Индикатори  

Индикатор  

( 
средине  

Грађење  објеіга  
Јкп  Водовод  и  

канализација  Нови  
Сад  

24 месеца  од  
почетка  

активности  
51944032796 

-Буџет  Града  Нови  Сад  
-Буџет  Аутономне  покрајине  

Војводине  
-Буџет  Републике  Србије  
-Међународни  фондови  

Изграђен  објекат  и  
обавњен  технички  пријем  

објекта  2 16 
. 

2. Исходо :е
01
п:тРебне  канализацијаНови  почетка  Буџет  Града  Новог  Сада  исходованаУпотребна  

Специфични  цињ  4 - Изграђена  водоводна  мрежа  у  насењу  Воцке  

Активностімера  Носилац  акгивности  Временски  рок  БУџет -пРое;ена  Извор  финансирања  Ијикатори  

Индикатор  

средина  

Из  а  а  техничке  
а • документ  ције  

ЈКП  Водовод  и  
канализација  Нови  Сад  

7 месеци  од  
почетка  

активности  
4.800.00000 

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-Буџет  Аутономне  покрајине  

Војводине  
-Буџет  Републике  Србије  
-Међународни  фондови  

Из  а  ена  техничка  
документација  

218 

2.  
дозволе  

кан Сад  
2

јаОд  

аіпивности  

-Буџет  Града  Новог  Исходованаграђевинска  

3.  Грађење  објекта  
Јкп  Водовод  и  

канализација  Нови  Сад  
24 месеца  од  

почетка  
активности  

Какон  израде  
техничке  

документације  ће  се  
знати  цена  грађења  

објејnа  

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-Буџет  Аутономне  покрајине  

Војводине  
-Буџет  Републике  Србије  
-Међународни  фондови  

Изграђен  објекат  и  
обавњен  технички  пријем  

објекта  

4 Исходовање  
употребне  дозволе  канаіа  

ВОдОВОдИ  
Ц  

активности  

0.1% инвестиционе  
вредности  објекта  

ЈПзавод  за  изградњу  града  
Нови  Сад  

Исходована  употребна  
дозвола  



Специфични  цињ  5 - Изграђена  канапизациона  мрежа  у  насегу  Боцке  

Активностбмера  На а  
актиси  Временски  рок  Б на  

вредност (РСд) Извор  финансирања  Индикатори  
ндикатор  

заипитеживотне  

Ие  Јкп  Во  ово  и  
канализација  Нови  

7 месе  и  
почетка  4.780.00000 

-Буџет  Града  Новог  Сада  

пн е  
-Меџународни  фондови  

Израђенатехничка  

2.ј9. 

2. Исходовање  грађевинске  
дозволе  

ЈКП  Водовод  и  
канализација  Нсви  

Сад  

2 месеца  од  
почетка  

активности  

о.2% инвестиционе  
вредности  објекта  -Буџет  Града  Новог  Сада  Исходована  грађевинска  

дсзвола  

3. Грађење  објекга  
Јкп  Водовод  и  

канализација  Нови  
Сад  

24 месеца  од  
почетка  

активности  

Након  израде  техничке  

т ц
б _ Р Ј  
о  јекта  

-Буіјет  Града  Ноеог  Сада  
-Буџет  Аутономне  

покрајине  Војводине  
-Буџет  Републике  Србије  
-Меџународни  фондови  

Изграђен  објекат  и  
обавњен  технички  пријем  

објекта  

4. 
Исходовањеупотребне  канализацијаНови  почетка  -Буџет  Града  Новог  Сада  Исходо8анаупотребна  

Специфични  цињ  б  - Изграђена  фабрика  воде  на  Гјетроварадинској  ади  

Акгивностімера  Носила  
активноси  Временски  рок  Б ет  п  о  еднот а  Извор  финансирања  Индикатори  

ндикатор  
заштит:жи:отне  

Јкп  Водовод  и  
канајіизација  ,Нови  пок е сти  

. 

15.000.000 ОО  

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-Буџет  Аутономне  покрајине  

-Буџет  Републик: Србије  
-Међународни  фондови  

доМеација  

2.16. 

2. Исходовање  грађевинске  
дозволе  каи ви  

Сад  

2 месеца  од  
почетка  актиености  

О.2% инвестиционе  
вредности  објекта  -Буџет  Града  Новсг  Сада  ИсходоваНа  грађевинска  

дозвола  

5. Грађење  објекта  
ЈКП  Водовод  и  

канализација  Нови  
Сад  

24 месе  а  о  
почетка  аw івнс  Т  483.000.00000 

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-Буџет  Аутономне  покрајине  

Војводине  
-Буџет  Републике  Србије  
-Међународни  фондови  

Изграђен  објекат  и  
обавњен  технички  пријем  

објекта  

Исходовањ: уnотребне  
д оле  

ЈКП  Водовод  и  
канализација  Нови  

Сад  
3 месеца  од  

почетка  активности  
О.1% инвестиционе  
вредности  објекта  

-Буџет  Града  Новог  С  Исходована  употребна  
дозвола  



Специфични  цињ  7: - Изграђена  нова  црпна  станица  код  Жежелевог  моста  

Буџет  - процењена  
вредност  (РСД) 

4ндикатор  
зајатите  
животне  
средине   

. нИіацакгивНостИ . 

Грађење  објејсга  

Исходовање  употребне  
дозволе  

Јкп  Водовод  и  
канализација  Нови  Сад  

ЈКГІ  Водовод  и  
канализација  Нови  Сад  

18 месеци  од  почетка  
активности  

З  месеца  од  почетка  
активности  

боо.000.000 оо  

о.1% инвестиционе  
вредности  објеіпа  

-Буџет  Града  Новог  Сада, 
Бует  Аутономне  

покрајине  Војводине, 
Буџет  Републике  Србије, 
Међународни  фондови   

-Буџет  Града  Новог  Сада  

Изграђен  објекат  и  
обавген  технички  
пријем  објекта  

Исходована  употребна  
дозвола  6. 

2.22. 



Специфични  цињ  8 - Проширење  изворишта  Ратно  острво  путем  инфилтрационих  базена  

Аіпивностјмера  Носјuіац  акгивности  временски  рок  Буџет  - процењена  
вредност  (РСД) Извор  финансирања  Индикатори  

Индикатор  
заіuтите  
живоіне  
средине  

2.18. 

Израда  идејног  пројекта  и  
Студије  оправданости  

Јкп  Водовод  и  
канализација  Нови  

сад  

12 месеци  
почетка  аіпивности  22.00000000 

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-БуџетАутономне  покрајине  

Војводине  
-Буџет  Регіублике  Србије  
-Међународни  фондови  

Израђен  и  испоручен  
идејни  пројекат  

2 

Израда  и  усвајање  гілана  
детагbне  регулције  

проширења  изворишта  
ратно  острво  

Градска  управа  за  
урбанизам  и  

грађевинске  послове  

12 месеци  од  
почетка  активности  

вредност  ће  бити  
дефинисана  након  

дефинисања  просторног  
обухвата  плана  

-Буџет  Града  Новог  Сада  

Израђен  и  усвојен  план  
детањне  регулације  

проширења  извоишта  
ратно  острво  

Исходовање  локацијске  
дозволе  

ЈКП  Водовод  и  
канализација  Нови  

Сад  

Нерешени  
имовински  односи- 

без  процене  

Целокупна  вредност  
исходовања  локацијске  
дозволе  је  занемарњиво  
мала  у  односу  на  цепу  
инвестицију  и  тешко  је  

проценити  

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-Буџет  Аутономне  покрајине  

Војводине  
-Буџет  Републике  Србије  

Израђен  и  испоручен  
гnавни  пројекат  

Израда  техничке  
документације  

ЈКП  Водовод  и  
канализација  Нови  

Сад  

18 месеци  од  
почетка  аіnивности  о.ооо.ооо,оо  

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-Буџет  Аутономне  покрајине  

Војводине  
-Буџет  Републике  Србије  
-Nlеђународни  фондови  

Израђена  техничка  
документација  

Исходовање  грађевинске  
дозволе  

ЈКП  Водовод  и  
канализација  Нови  

Сад  

2 месеца  од  
почетка  активности  

0.2% инвестиционе  
вредности  објеіnа  -Буџет  Града  Новог  Сада  Исходована  грађевинска  

дозвола  

б. Грађење  објекта  
ЈКП  Водовод  и  

канализација  Нови  
Сад  

24 месеца  од  
почетка  активности  

з.784.189.920,ОО  
(процена  на  основу  

израђеног  Генералног  
npojeіna) 

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-Буџет  Аутономне  покрајине  

Војводине  
-Буџет  Републике  Србије  
-Међународни  фондови  

Изграђен  објекат  и  
обавгbен  технички  пријем  

објекта  

Исходовање  употребне  
дозволе  

ЈкП  Водовод  и  
канализација  Нови  

Сад  

З  месеца  од  
почетка  активности  

0.І % инвестиционе  
вредности  објеіnа  -Буџет  Града  Новог  Сада  Исходована  употребна  

дозвола  



Специфични  цињ  9: - Санација  бунара  БХД-1 утискивањем  дренова  на  изворишту  ,,Штранд  

Ајпивностјмера  Носилац  
акгивности  Временски  рок  

ует - 
процењена  
вредност  

(РСД) 

Извор  финансирајја  Индикатори  

Индикатор  
заштите  
животае  
средине  

Припремни  радови  канализација  ЊвИ  
Сад  

klзвођење  свих  радова  на  
уградњи  нових  хоризонталних  

дренова  извелибисе  урокуод  
120 дана  

16.435.750,50 

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-Ѕуџет  Аутономне  покрајине  

Војводине  
-Буџет  Репубпике  Србије  
-Међународни  фондови  

3авршени  припремни  
радови  

2.18. 

2. Припрема  радилиuјта  
ЈКГI Водовод  и  

канализација  Нови  
Сад  

Извођење  свих  радова  на  
уградњи  нових  хоризонталних  

дренова  извели  би  се  у  року  од  
l2одана  

10.625.387,38 

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-Буџет  Аутономне  покрајине  

Војводине  
-Буџет  Републике  Србије  
-Међународни  фондови  

Припремњено  
градилиште  

З. Уклањање  радилишта  
ЈКГI Водовод  

канализација  Нови  
Сад  

Извођење  свих  радова  на  
уградњи  нових  хоризонталних  

дренова  извели  би  се  у  року  од  
120 дана  

6.08L037,69 

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-Буџет  Аутономне  покрајине  

Војводине  
-Буџет  Републике  Србије  
-Међународни  фондови  

Уклоњено  радилиште  

Чишћење  бунарске  
шахте  

ЈКГІ  Водовод  и  
канализација  Нови  

Сад  

Извођење  свих  радова  на  
уградњи  нових  хоризонталних  

дренова  извели  би  се  у  року  од  
l2Одана  

95.779,88 

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-Буџет  Аутономне  покрајине  

Војводине  
-Буџет  Републике  Србије  
-Међународни  фондови  

Очишћена  бунарска  
шахта  

5. Прање  зидова  окна  
Јкп  Водовод  и  

канализација  Нови  
Сад  

Извођење  свих  радова  на  
уградњи  нових  хоризонталних  

дренова  извели  би  се  у  року  од  
120 дана  

47123,70 

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-Буџет  Аутономне  покрајине  

Војводине  
-Буџет  Републике  Србије  
-Међународни  фондови  

Опран  зид  окна  

демотажа  мердевина  и  
хидромашинске  опреме  

Јкп  Водовод  и  
канализација  Нови  

Сад  

Извођење  свих  радова  на  
уградњи  нових  хоризонталних  

дренова  извели  би  се  у  року  од  
120 дана  

624.99564 

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-Ѕуџет  Аутономне  покрајине  

Војводине  
-Буџет  Републике  Србије  
-Мођународни  фондови  

Извршена  демонтажа  

7. 
Монтжа  и  пуштање  у  
рад  лостојеће  пумпе  

након  тестирања  бунара  

ЈКП  Водовод  и  
каналиаација  Нови  

Сад  

Извођење  свих  радова  на  
уградњи  нових  хоризонталних  

дренова  извели  би  се  у  року  од  
120 дана  

191995,58 

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-Буџет  Аутономне  покрајине  

Војводине  
-Буџет  Републике  Србије  
-Међународни  фондови  

Извршена  монтажа  и  
пуштена  у  рад  пумпа  

након  извршеног  теста  

8 Поставј- ање  опреме  и  
машина  

ЈКГ1 Водовод  и  
канализација  Нови  

Сад  

Извођење  свих  радова  на  
уградњи  нових  хоризонталних  

дренова  извели  би  се  у  року  од  
l2одана  

2.511.987,01 

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-Буџет  Аутономне  покрајине  

Војводине  
-Буџет  Републике  Србије  
-Међународни  фоидови  

Поставњена  опрема  и  
машина  

9. 
демонтажа  затварача  
ДН  250 и  блиндирање  
постојећих  дренова  

ЈКГІ  Водовод  и  
канализација  Нови  

Сад  

Извођење  свих  радова  на  
уградњи  нових  хсризонталних  252.858,83 

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-БуџетАутономне  покрајине  

Војводине  
-Буџет  Републике  Србије  

Извршена  демонтажа  
затварача  ДН  250 и  

блиндирани  постојећи  
дронови  



дренова  извели  би  се  у  року  од  
120 дана  

-Међународни  фондови  

10.  
Бушење  отвора  зџа  
шахта  за  поставњање  

дренова  

Јкп  Водовод  и  
канализација  Нови  

Сад  

Извођење  свих  радова  на  
уградњи  нових  хоризонталних  

дренова  извели  би  се  у  року  од  
120 дана  

248414698 

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-Буџет  Аутономне  покрајине  

Војводине  
-Буџет  Републике  Србије  
-Међународни  фондови  

Избушен  отвор  зида  
Lпахта  за  поставгање  

дренова  

11.  

Ињектирање  анкера  
полиестерским  
цементом  у  цињу  

заштите  од  продора  
воде  и  материјала  

ЈКП  Водовод  и  
канализација  Нови  

Сад  

Извођење  свих  радова  на  
уградњи  нових  хоризонталних  

дренова  извели  би  се  у  року  од  
120 дана  

139097929 

-Буџет  Града  Новог  Сада  Урађено  ињејпирање  
анкера  полиестерским  

цементом  у  цињу  зајјтите  
од  продора  воде  и  

материјала  

-Буџет  Аутономне  покрајине  
Војводине  

-Буџет  Републике  Србије  
-Међународни  фондови  

12.  
Испорука  и  мотажа  
носача  (портала) 

дренова  

ЈКП  Водовод  и  
канализација  Нови  

Сад  

Извођење  свих  радова  на  
уградњи  нових  хоризонталних  

дренова  извели  би  се  у  року  од  
120 дана  

2216474,15 

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-Буџет  Аутономне  покрајине  

Војводине  
-Буџет  Републике  Србије  
-Међународни  фондови  

Испоручен  и  монтиран  
носач  (портала) дренова  

13 
Набавка, испорука  и  
монтирање  бушаће  

главе  

ЈКП  Водовод  и  
канализација  Нови  

Сад  

Извођење  свих  радова  на  
уградњи  нових  хоризонталних  

дренова  извели  би  се  у  року  од  
120 дана  

1.589690,61 

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-Буџет  Аутономне  покрајине  

Војводине  
-Буџет  Републике  Србије  
-Међународни  фондови  

Набавњен , испоручен  и  
монтиран  бушаће  піаве  

14 

Утискивање  
хоризонталних  дренова  

кроз  песковито- 
шњунковите  хоризонте  

Јкп  Водовод  и  
канализација  Нови  

Сад  

Извођење  свих  радова  на  
уградњи  нових  хоризонталних  

дренова  извели  би  се  у  року  од  
120 дана  

12.075.92806 

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-Буџет  Аутономне  покрајине  

Војводине  
-Буџет  Републике  Србије  
-Међународни  фондови  

Утиснути  хоризонтагіни  
дренови  

15. 
Утмскивање  дренова  у  

неадекватним  
материјалима  

ЈКП  Водовод  и  
канализација  Нови  

Сад  

Извођење  свих  радова  на  
уградњи  нових  хоризонталних  

дренова  извели  би  се  у  року  од  
120 дана  

5026542 

-Буџег  Града  Новог  Сада  
Утиснути  дренови  у  

неадекватним  
материјалима  

-Буџет  Аутономне  покрајине  
Војводине  

-Буџет  Републике  Србије  
-Међународни  фондови  

16 
премештање  опреме  за  

утискивање  

кп  Водовод  и  
канализација  Нови  

Сад  

Извођење  свих  радова  на  
уградњи  нових  хоризонталних  

дренова  извепи  би  се  у  року  од  
120 дана  

642.491,44 

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-Буџет  Аутономне  nокрајине  

Војводине  
-Буџет  Републике  Србије  
-Међународни  фондови  

премештена  опрема  

17. 
Набавка  и  испорука  и  
уградња  филтерске  

конструкције  

кп  Водовод  и  
канализација  Нови  

Сад  

Извођење  свих  радова  на  
уградњи  нових  хоризонталних  

дренова  извепи  би  се  у  року  од  
120 дана  

14.899047,68 

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-Буџет  Аутономне  покрајине  

Војводине  
-Буџет  Релублике  Србије  
-Међународни  фондови  

Набавњена  и  испоручена  
и  уграђена  филтерска  

конструкција  

18 

прекид  радова  из  
разлога  за  ксје  

извођач  радова  није  
одговоран  

ЈКГI Водовод  и  
канализација  Нови  

Сад  

Извођење  свих  радова  на  
уградњи  нових  хоризснталних  

дренова  извели  би  се  у  року  од  
l20дана  

355361,69 

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-Буџет  Аутономне  покрајине  

Војводине  
-Буџет  Републике  Србије  
-Међународни  фондови  

Прекид  радова  

19 
Инсталација  комплета  
затварача  дренова  

кп  Водовод  и  
канализација  Нови  

Сад  

Извођење  свих  радова  на  
уградњи  нових  хоризонталних  2.715.04036 

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-Буџет  Аутономне  покрајине  

Војводине  
-Буџет  Републике  Србие  

Инсталирани  комплетu 
затварача  дренова  



дренова  извели  би  се  у  року  од  
120 дана  

-Међународни  фоі-џови  

20.  
Набавка  и  инсталација  

комллет  вентила  
дренова  

Јкп  Водовод  и  
канализација  Нови  

Сад  

Извођење  свих  радова  на  
уградњи  нових  хоризонталних  

дренова  извели  би  се  у  року  од  
120 дана  

І  011 94637 

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-Буџет  Аутономне  покрајине  

Војводине  
-Буџет  Регtублике  Србије  
-Међународни  фоови  

Набавњени  и  
инсталирани  комплет  
вентила  дренова  

21.  

Набавка  комплет  
продужетака  вретена  
затварача  од  челичних  

цеви  38,3х325 за  
руковање  вентилима  

ЈКП  Ђодовод  и  
канализација  Нови  

Сад  

Извођење  свих  радова  на  
уградњи  нових  хоризонталних  

дренова  извели  би  се  у  року  од  
120 дана  

1.538.60800 

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-Буџет  Аутономне  покрајине  

Војводине  
-Буџет  Републике  Србије  
-Међународни  фондови  

Набавгbени  комплет  
продужетака  вретена  
затварача  од  челичних  

цеви  38 3хЗ  25 за  
руковање  вентилима  

22.  Испирање  и  разрада  
дренова  

ЈКГI Водовод  и  
канајіизација  Нови  

Сад  

Извођење  свих  радова  на  
уградњи  нових  хоризонталних  

дренова  извели  би  се  v року  од  
120 дана  

21.454,70 

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-Буџет  Аутономне  покрајине  

Војводине  
-Буџет  Републике  Србије  
-Међvнародни  фондови  

Испрани  дренови  

23.  Интензивно  
одстрањивање  песка  

Јкп  Водовод  и  
канализација  Нови  

Сад  

Извођење  свих  радова  на  
уградњи  нових  хоризонталних  

дренова  извели  би  се  у  року  од  
120 дана  

3.154.З50,4 

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-Буџет  Аутономне  покрајине  

Војводине  
-Буџет  Републике  Србије  
-Међународни  фондови  

Одстрањен  песак  

24.  
Разрада  бунара  

применом  хидрауличких  
удара  

ЈКП  Водовод  и  
канализација  Нови  

Сад  

Извођење  свих  радова  на  
уградњи  нових  хоризонталних  

дренова  извели  би  се  у  року  од  
l2одана  

2.464.735,38 

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-Буџет  Аутономне  покрајине  

Војводине  
-БуџетРепубликеСрбије  
-Међународни  фондови  

Разрађени  бунари  
применом  хидрауличких  

удара  

25.  Израда  програма  
тестирања  бунара  

ЈКП  Водовод  и  
канализација  Нови  

Сад  

Извођење  свих  радова  на  
уградњи  нових  хоризонталних  

дренова  извели  би  се  у  року  од  
l2одана  

184.152,79 

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-Буџет  Аутономне  покрајине  

Војводине  
-Буџет  Републике  Србије  
-Међународни  фондови  

Израђен  програм  
тестирања  бунара  

26.  
Инсталација  u 

деинсталација  опреме  
за  тестирање  бунара  

Jkfl Водовод  и  
канализација  Нови  

Сад  

Извођење  свих  радова  на  
уградњи  нових  хоризонтагтних  

дренова  извели  би  се  у  року  од  
120 дана  

405.964,01 

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-Буџет  Аутономне  покрајине  

Војводине  
-Буџет  Републике  Србије  
-Међународни  фондови  

Инсталисана  опрема  и  
извршена  деинсталција  
опреме  за  тестирање  

бунара  

27.  

допремање, 
инсталација  и  

деинсталација  додатног  
потлсног  цевовода  за  
тестирање  бунара  

ЈКГ! Водовод  и  
канализација  Нови  

Сад  

Извођење  свих  радова  на  
уградњи  нових  хоризонталних  

дренова  извели  би  се  у  року  од  
120 дана  

606.606,10 

-Буџет  Града  Нобог  Сада  
-Буџет  Аутономне  покрајине  

Војводине  
-Буџет  Републике  Србије  
-Међународни  фондови  

допремњена  инсталисана  
и  деинсталисана  
додатног  nотисног  

цевовода  за  тестирање  
бунара  

28.  

Реализација  тестирања  
бунара  у  непрекидном  
трајању  од  120 сати  по  

бунару  

ЈКП  Водовод  и  
канализација  Нови  

Сад  

Извођење  свих  радова  на  
уградњи  нових  хоризонталних  

дренова  извели  би  се  у  року  од  
120 дана  

1.184.538,98 

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-Буџет  Аутономне  покрајине  

Војводине  
-Буџет  Републике  Србије  
-Међународни  фондови  

Реализовано  тестирање  
бунара  у  непрекидном  
трајању  од  120 сати  по  

бунару  

29.  

Графоаналитичка  
обрада  лодатака  ЈКП  Водовод  и  

канализација  Нови  
Сад  

Извођење  свих  радова  на  
уградњи  нових  хоризонталних  429.378,53 

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-Буџет  Аутономне  покрајине  

Војводине  
-Буџет  Републике  Србије  

Урађена  
графоаналитичка  обрада  

података  црпења  и  
израђен  Извештај  о  

црпења  и  израда  
Извеііјтаја  о  изведеном  



тестирању, са  
прогнозом  ефекта  у  

различитим  
хидролошким  условима  

рада  

дренова  извели  би  се  у  року  од  
120 дана  

-Међународни  фондсви  изведеном  тестирању, са  
прогнозом  ефекта  у  

различитим  хидролошким  
условима  рада  

30. 

Осматрање  режима  
рада  бунара  у  

периоду  од  3 месеца  са  
израдом  финалног  

Елабората  

Јкп  Водовод  и  
канализација  Нсви  

Сад  з  месеца  390.284,70 

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-Буџет  Аутономне  покрајине  

Војводине  
-Буџет  Републике  Србије  
-Међународни  фондови  

Извршено  осматрање  
режима  рада  бунара  у  
периоду  од  3 месеца  
Израђен  финални  

Елаборат  

31 
Израда  пројекта  
изведеногстања  

Јкп  Водовод  и  
канализација  Нови  

Сад  30 дана  310.931,37 

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-БуџетАутономне  покрајине  

Војводине  
-Буџет  Републике  Србије  
-Међународни  фоови  

Израђен  пројекат  
изведеног  стања  



ПРОГРАМСКА  ОБЛАСТ: ВАЗДУХ  

СТРАТЕШКИ  ЦИЊ: Унапређен  квалитет  ваздуха  

Специфични  цињ: Смањена  емисија  и3 саобраћаја  у  Граду  Новом  Саду  

Сгіецифични  цињ  1 - Смањена  емисија  и3 саобраћаја  у  Граду  Новом  Саду  

Т  
4 ј ; !4Ф  е  iu ае  
Унапређење  понуде  и  

квалитетајавног  градског  Р езвае  Континуирано  

Финансијска  
вредност  he бити  
дефинисананакон  

обима  и  начина  
унапређења  

Буџет  Град: Новог  Унапређена  понуда  
иквалитетјавн  

1.7. 

2.  

Повећање  броја  зона  на  
територији радаовоГ  

да  са  са  
ограничењима  

Градска  управа  за  
саобраhај  и  путеве  Континуирано  

Нису  потребна  
финансијска  
средства  

Повећан  број  зона  
на  територији  Града  

Новог  Сада  са  
саобраћајним  
ограничењима  

3.  

Унапређењепостојећих  и  

гіаркиралишта (ііо  
могу  ству  

централних  Градских  зона) 

Градска  управа  за  
- саобраћај  и  путеве  Континуирано  

вредностћбити  
дефинисана  након  
опреде -bивања  
обима  и  начина  
унапређења  

Буџет  Града  Новог  
Сада  

Унапређена  
постојећа  и  

изграђена  нова  
паркиралишта  

4.  

Доношење  одлука  о  
техничким  

ј  
централним  градским  

зонама  (у  смислу  квалитета  
горива  и  еколошки  

прихбатњивих  мотора) 

г ска  управа  за  
- саобраћај  и  путеве  Континуирано  

нису  потребна  
финансијска  
средства  

- 

донете  одіуке  о  
техничким  

карактеристикама  
возила  која  
саобраћају  у  
централним  

градским  зонама  

5.  
Спроводити  мере  

унапређења  управзања  
саобраћајем  

ска  п  а  Континуирано  
Нису  потребна  
финансијска  
средства  

- Спроведене  мере  са аћа пваевае  



ПРОГРАМСКА  ОБЛАСТ: ЗЕМЊИШТЕ  

СТРАТЕШКИ  ЦИЊ: Очување  и  уналређење  квалитета  земгbишта  

Специфични  циг : Развој  агроекопошких  програма  и  одрживе  поњопривреде  

Специфични  цињ  1 - Развој  аграеколојнких  програма  и  одрживе  полопривреде  

ајмјости  
) І  

- в ес о:ј( 
-. 

Б *. прц нврежнрст  . 
: 

:. lзвор  
финрња : 

- 

. 

...- 

Идитор  
ашјит  

ВЈтамгіање  ПРОМО  
материјала  органска  

поњопривреда . 

Градсжа  vправа  Континуирано  

Финансијска  вредносі-  ће  бити  
позната  након  дефинисања  

обима  посла  

Буџет  Града  
Новог  Сада  

Одштампан  промо  материјала  
органска  поњопривреда . 

4.29. 

за  привреду  

2. 

Организовање  припремних  
састанака  за  органску  и  

контролисану  
погbопривредну  
производњу  

Градска  управа  Континуирано  
Финансијска  вредност  ће  бити  
позната  након  дефинисања  

обима  посла  
Одржани  припремни  састанци  
за  органску  и  контролисану  
поњопривредну  производњу  

за  привреду  

Обука  за  органску  и  
контролисану  производњу  

Градска  управа  
за  привреду  

Континуирано  
Финансијска  вредност  ће  бити  
позната  након  дефинисања  

обима  посла  
Извршена  обука  за  органску  и  
контролисану  производњу  

4 

Субвенције  за  органску  и  
контролисану  

поњопривредну  
ПрОИЗВОдЊу  

Градска  управа  
Континуирано  

Финансијска  вредносг  ће  битu 
позната  након  дефинисања  

обима  посла  
Одобрене  субвенције  за  
органску  и  контролисану  

поњопривредну  производњу  
за  привреду  

Субвенције  за  
поњопривредну  

производњу  (банкарске  
субвенције  за  камату), 

субвенције  за  
сертификацију  производа  
са  ознаком  географског  

порекла. 

Градска  управа  
за  привреду  Континуирано  

Финансијска  вредност  ће  бити  
позната  након  дефинисања  

обима  посла  

Одобрене  субвенције  за  
поњопривредну  производњу  

(банкарске  субвенције  за  
камату), субвенције  за  

сертификацију  производа  са  
ознаком  географског  порекла. 

6. 
Субвенције  за  младе  

поњопривредне  
произвођаче  

Градска  управа  
Континуирано  

Финансијска  вредност  ће  бити  
позната  након  дефинисања  

обима  посла  
Одобрене  субвенције  за  
младе  погbопривредне  

произвођаче  
за  привреду  

Субвенције  удружењима  из  
области  поњопривреде  

Градска  управа  
за  привреду  Континуирано  

Финансијска  вредност  ће  бити  
позната  након  дефинисања  

обима  посла  

Одобрене  субвенције  
удружењима  из  области  

погbопривреде  



ПРОГРАМСКА  ОБЛАСТ; ЈАВНЕ  ЗЕЛЕНЕ  ПОВРШИНЕ  

СТРАТЕШКИ  ЦИЊ: Повећан  стеnен  реализације  зелених  nовршина  на  територији  Града  на  основу  важеће  планске  документације  и  
израђених  урбанистичких  планова  одговарајућег  нивоа  за  просторе  који  до  сада  нису  били  пбкривени  урбанистичком  планском  
документацијом  

Специфични  циЈbеви: 

1. Израђен  катастар  зеленила-Етаnа  1; 
2. Усгјоставњен  мониторинг  зелених  површина  као  дела  система  праћења  стања  животне  средине; 
3. Имплементирани  нормативи  за  уређење  зелених  површина  утврђени  Нацртом  Генералног  урбанистичког  плана  Града  Новог  Сада  До  
2030. године; 
4. Изградња  заливних  система  у  функцији  очувања  и  унапређења  јавних  зелених  површина; 
5. Едукација  деце  школског  узраста  о  заштити  животне  средине  и  њудском  утицају, важности  хуманизације  животне  средине  - 
озелењавање. 



Слецифични  цињ  1 - Израђен  катастар  зеленила  - Етапа  1 

- . 

Ајпивноі1мера . 

- 

• .Носијf ц восfи -. 

, 

временски  рок  
Буџет -

- 

- прЦејb на  
вредн 6т(РСд) 

Ивор  
јжнансирања  

• -. 

Иіикаtори  
- •- 

ИндикатQр  

ж*воіне  
средине  

1. 

Одређивање  просторног  
обухвата  

Јп  Урбанизам  Нови  Сад  

Јкп  1Градско  зеленило  Нови  
Сад  

1 месец  од  
почетка  

актиености  

Нису  погребна  
финансијска  
средства  

- 

Ситуациони  план  
(дефинисана  граница  

обухвата) 

2. 
Одређивање  категорије  

зелене  површине  која  ће  се  
снимати  

ЈП  Урбанизам  Нови  Сад  

Јкп  Градско  зеленило  Нови  
Сад  

1 месец  од  
почетка  

активности  

Нису  потребна  
финансијска  
средства  - 

(дефинисане  
категорије  зеленила  
које  ће  се  снимати  и  

дефинисани  атрибути) 

З. Набавка  хардвера  

Јп  Урбанизам  Нови  Сад  

ЈКп  Градско  зеленило  Нови  
Сад  

2 месеца  од  
почетка  

активности  
100000000 

Буџет  Града  Новог  
Сада  или  срадства  Набавњена  опрема  

донатора  

4. Набавка  софтвера  

Јп  урбанизам  Нови  Сад  

кп  Градско  зеленило  Нови  
Сад  

2 месеца  од  
2500000,00 

Буіјет  Града  Новог  
Сада  или  средства  

донатора  
Развијен  ссфтвер  почетка  

активности  

5.  

Прикупњање  и  
верификација  података  

(израда  дигиталних  
ортофото  снимака  

просторне  резолуције  10 см  
за  подручје  пројекта; 

прикупњање  и  верификација  
просторних  и  атрибутских  

података) 

Јп  урбанизам  Нови  Сад  

Градска  управа  за  
грађевинско  земгиіЈЈге  и  

инвестиције  

ЈКЛ  Градско  зеленило  Нови  
С  

24 месеца  од  
почетка  

активности  
7500.000,00 

Буџет  Града  Новог  
Сада  или  средства  

донатора  

Урађен  дигитални  
ортофото  снимак  
резолуције  10 см; 
Формирана  база  

података  

6.  Израда  катастра  зеленила  

Градска  управа  за  
12 месеци  од  

8.ооо.ооо,оо  
Буџет  Града  Новог  
Сада  или  средства  

донатора  

Израђен  катастар  
зеленила  

грађевинско  земњиште  и  
инвестиције  

ЈКП  1Градско  зеленило  Нови  
Сад  

почетка  
активности  

Иницијално  подешавање  
система  

ЈКП  Градско  зегІенило  Нови  
Сад  

6 месеци  од  
почетка  

активности  
500.000,00 

Буџет  Града  Новог  
Сада  или  средства  

донатора  
Извештај  

Обука  кадрова  и  
подршка  у  

раду  
ЈКП  Градско  зеленило  Нови  

Сад  

6 месеци  од  
почетка  

активности  
500.000,00 

Буџет  Града  Новог  
Сада  или  средства  

донатора  
Извештај  

9. 
Усеајање  протокола  o 
ажурирању  Катастра  

Зеленила  

Jkfl Градско  зеленило  Нови  
Сад  

б  месеци  од  
почетка  

активносги  

Нису  потребна  
финансијска  
средства  

- 

Израђен  и  усвојен  
документ  



Специфични  циг  2. - Успоставњен  моНиТоринг  зелених  површина  као  дела  система  праћења  стања  животне  средине  

Ајпивностiмера  Временски  рок  Буџет  процењена  вредност  Извор  финансирања  Индикатори  
Ијq икатор  

животне  
средине  

Припремне  активности  

1.1 дефинисање  учесника  
Градска  управа  за  
заштиту  животне  

средине  

I месец  од  почетка  
активности  

Нису  потребна  финансијска  
средства  - Извештај  

1.2 

дефинисање  локација  за  
мониторинг  зелених  
површина  у  складу  са  

праћењем  стања  осталих  
параметара  животне  средине  

(земњиште, ваздух  бука  и  
сл.) 

Носилац  активности  
биће  познат  након  
дефинисања  свих  

учесника  

1 месец  од  почетка  
активности  

Hucv потребна  финансијска  
средства  - Извештај  

1.3 

Дефинисање  параметара  
који  би  се  примењивали  у  

оквиру  мониторинга  зелених  
површина  

(квалитет  виталности  
бијbака, квалитет  земњишта  
јавних  зелених  површина, 
квалитет  ваздуха  и  сл.) 

Носилац  активности  
биће  познат  након  
дефинисања  свих  

учесника  

1 месец  од  почетка  
активности  

Нису  потребна  финансијска  
средства  - Извештај  

2 

Мерење  квалитета  
дефинисаних  параметара  
(земњиште, ваздух, бука  и  

сл.) 

Носилац  активности  
биће  познат  након  
дефинисања  свих  

учесника  

Континуирано  
спровођење  

- Финансијска  средства  ће  бити  
дефинисана  након  израде  

пројектног  предлогв  

Буџет  Града  Новог  
Сада  или  средства  

донатора  
Извештај  

Прикупњање  података  о  
присуству  штетних  

организама  на  бињкама  у  
оквиру  дефинисаног  подручја  

Носилац  активности  
биће  познат  након  
дефинисања  свих  

учесника  

Континуирано  
спровођење  

Финансијска  средства  ће  бити  
дефинисана  након  израде  

пројектног  предјіога  

буџет  Града  Новог  
Сада  или  средства  

донатора  
Извештај  

4. стањ бка  
окви ењинисаног  по Y 

ру  д дручја  

Носилац  активности  
биће  познат  након  
дефинисања  свих  

учесника  

Континуирано  
спровођење  

Финансијска  средства  ће  бити  
дефинисана  након  израде  

пројектног  предлога  

Буџет  Града  Новог  
Сада  или  средства  

донатора  
Извецпај  



Специфични  циЈ-b - Имплементирани  нормативи  за  уређење  зелених  површина  утврђени  Нацртом  Генералног  
урбанистичког  плана  Града  Новог  Сада  До  2030. године  

• - 

Активностlмера • • • • 

• 
-

-
• 

• - - • 

• Нdсилац  ајпивности  
- -

• 

-- -

- Временски  рок  
• 

• • 

Буџет  - проењена  
• вредност  (Рсд) 

- - 

•Извор  
финансирања  

• • 

- икао  

- - 

Индикаfор  
• заштите  

- животне  
средине  

1• 

Верификација  Нацрта  
Генералног  

урбанистичког  гілана  
Града  Ковог  Сада  до  

2030. године. 

Градска  управа  за  урбанизам  
и  грађевинске  поспове  

јп  Урбанизам  Кови  Сад  

б  месе  и  од  
по  чека  

акгивности  

Нисугіотребна  
финансијска  средства  - 

Верификован  гп  
Града  Новог  Сада  
до  2030• године  

1• 

2• 
Примена  норматива  Y планској  документацији  

нижег  реда  

Градска  управа  за  урбанизам  
u грађевинске  послове  

ЈП  Урбанизам  Нови  Сад  

, ано  онти  у  Р  
Нисупотребна  

финансијска  средства  - 

Усвојени  
урбанистички  

планови  

Специфични  цињ  4. - Изградња  заливних  система  у  функцији  очувања  и  унапређења  јавних  зелених  повріuина  

• 

- -

- -
- Активност1Мера  

- 

Носилац  :- •-:•,- -
- 

• Временски  рок  
• • 

Буџет  - процењена  
вредност  (РСД) - 

• 

-
-. - 

: - Извор  
- финансирања - 

- 

•• 

Ин  икато  и -
: 

-

-

- 

Индика-гор  
- - заијтите - 

• животне  
средине  

Изградња  заливног  
система  на  Булевару  

Михајла  Пупина  у  Новом  
Саду  

ЈКП  ,,Градско  
3епенило  

12 месеци  од  
почетка  активности  64 000 000,00 Буџет  Града  Новог  

Сада  Изграђен  заливни  систем  

1. 

• 
Изградњазаливног  
систем  
парку  у  Новом  Саду  

ЈкП  Градско  
3еленило  

12 месеци  од  
почетка  активности  60 000 Буџет  Града  Новог  

Сада  Изграђен  заливни  систем  

• 
ИзгРадњазаливног  

систем  
парку  у  Новом  Саду  

ЈКП  ,,Градско  
3еленило  

12 месеци  од  
почетка  акті?івности  60 000 000,00 Буџет  Града  Новог  

Сада  Изграђен  залиени  систем  

Изградња  залибног  
система  на  делу  

Булевару  Европе  (део  од  Футошке  улице  до  
кружне  раскрснице  на  
Јlиману) у  Новом  Сад  

ЈкП  Градско  
3еленило  

12 месеци  од  
почетка  активности  48 000 0000 Буџет  Града  Новог  

Сада  Изграђен  заливни  систем  



Специфични  цињ  5. Едукација  деце  школског  узраста  о  заштити  животне  средине  и  тудском  утицају, важности  
хуманизације  животне  средине  - озелењавање  

.. е  а  
; 

Лодизање  степена  
свести  о  заштити  

животне  средине  код  
дечије  популације  

нижих  разреда  основних  
школа  

ЈКП  Грско  
Зеленило  Континуирано  

Финансијска  средства  
ће  бити  дефинисана  

након  израде  
пројектног  предлога  

Б ет  Г а  Новог  С а  

Сопствена  слегіства  г  
Извештај  9. 



ПРОГРАNјСКА  ОБЛАСТ; ОТПАД  

СТРАТЕШКИ  ЦИТb: УСПОСТАВЊЕН  ОДРЖИВИ  СИСТЕМ  ЗА  УПРАВЊАЊЕЊЕ  ОТПАДОМ  

Специфични  цигhеви: 

1. Унапређен  лостојећи  систем  сакупгbања, транспорта , скпадиштења  и  депоновања  отпада  у  Новом  Саду; 
2. завршена  i фаза  санације, рекултивације  и  затварања  сметлишта  у  Новом  Саду; 
3. Услоставњен  регионални  систем  и  изграђен  регионални  центар  за  улравњање  отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  општине  Бачка  Паланка, 
Бачки  Петровац, Беочин, Жабањ, Србобран, Темарин  и  Врбас. 

Специфични  цињ  1 — Унапређен  постојећи  систем  сакупгhања, транспорта, скјіадиштења  и  депоновања  отпада  у  Новом  Саду  

АктивстЦЛсра  Носwiа  
акгивност  Вренски  Вуџет  - поцењена  

: редност  (РСДЈ  
Извор  

финансираkа  : 
Индикатори  

Индикатор, 
заuhитживое  

средие  

• 

Ревизија  локалног  плана  
управЈЂања  отпадом  

Градска  управа  
за  комуналне  

послове  
6 месеци  од  почетка  

активности  - 

1.Буџет  Града  
Новог  Сада  

2. Средства  ЈКП  
,Чистоћа  Нови  

Сад  

Ревидован  план  5. 

2 

Израда  документације  за  
потребе  успоствањања  

примарне  сепарације  отпада  
на  целој  територији  Града  

Новог  Сада, чија  је  
реализација  планирана  у  

континуитету , сваке  године  до  
краја  планског  периода  

ЈКл  Чистоћа  
Нови  Сад  

12 месеци  од  
почетка  активности  

Процењена  вредност  
биће  утврђена  

Програмом  пословања  
предузећа  за  текућу  

годину  

1.Буџет  Града  
Новог  Сада  

2. Средства  ЈКП  
,Чистоћа  Нови  

Сад  

Израђена  
документација  5. 

з. 

Обезбеђење  возила  за  
сакупњање  и  транспорт  

отпада, за  постојећи  систем  
сакупњања  отпада, чијаје  

реализација  планирана  сваке  
године  до  краја  планског  

периода  

ЈКП  Чистоћа  
Нови  Сад  

12 месеци  од  
почетка  активности  

гіроцењена  вредност  
биће  утврђена  

Програмом  пословања  
предузећа  за  текућу  

годину  

1.Буџет  Града  
Новог  Сада  

2. Средства  ЈКп  
,Чистоћа  Нови  

Сад  

Набавњена  возила  5.38. 

Обезбеђење  возила  - 
аутоцистерни  за  гірањејавних  
површина , сваке  године  до  
краја  планског  периода  

ЈКп  Чистоћа  
Нови  Сад  

12 месеци  од  
почетка  активности  

Процењена  вредност  
биће  утерђена  

Програмом  пословања  
предузећа  за  текућу  

годину  

Средства  ЈКП  
,Чистоћа  Нови  

Сад  
Набавњене  
аутоцистерне  5.38. 

5 

Обезбеђење  ауточистилица  за  
чишћењејавних  површина , 

сваке  године  до  краја  планског  
периода  

ЈКП  Чистоћа  
Нови  Сад  

12 месеци  од  
почетка  активности  

Процењена  вредност  
биhе  утврђена  

Програмом  пословања  
1.Буџет  Града  
Новог  Сада  

Набавњене  
ауточистилице  5.38. 



предузећа  за  текућу  
гоДиНу  

2. Средсгва  Јкп  
,Чистоћа  Нови  

Сад  

6.  

Обезбеђење  посуда  за  
сакупгање  отпада  за  постојећи  

сисгем  сакупњања  опіада, 
сваке  године  до  краја  планског  

периода  

Jkfl Чистоћа  
Нови  Сад  

12 месеци  од  
почетка  активности  

Процењена  вредност  
биће  утврђена  

Програмом  пословања  
предузећа  за  текућу  

годину  

1.Буџет  Града  
Новог  Сада  

2. Средства  ЈКГТ  
Чистоћа  Нови  

Набавгbени  
контејнери  5.38. 

7.  

Обезбеђење  корпи  за  
отпатке  у  постојећем  

систему  сакупњања  отпада  
сваке  године  до  краја  
планског  периода  

ЈКП  Чистоћа  
Нови  Сад  

12 месеци  од  
почетка  активности  

Процењена  вредност  
биће  утврђена  

Програмом  пословања  
предузећа  за  текућу  

годину  

1.Буџет  Града  
Новог  Сада  

2. Средства  ЈКГІ  
,Чистоћа  Нови  

Сад  

Набавњене  корпе  
за  отпатке  5.38. 

8.  

Обезбеђење  радних  машина  и  
друге  опреме  за  унапређење  

постојећег  сисгема  
манипулације  отпадом  на  
депонији . планирана  сваке  
године  до  краја  планског  

периода  

ЈКП  Чистоћа  
Нови  Сад  

12 месеци  
почетка  активности  

гlроцењена  вредност  
биће  утврђена  

гlрограмом  пословања  
предузеђа  за  текућу  

годину  

1. Буџет  Града  
Новог  Сада  

2. Средства  ЈКГІ  
,Чистоћа  Нови  

Сад  

Набавњене  радне  
машине  5.38. 

Изградња  рециклажиог  
дворишта. 

Јкп  Чистоћа  
Нови  Сад  

18 месеци  од  
почетка  аwгивности  

Процењена  вредност  
биће  утврђена  

Лрограмом  пословања  
предузећа  за  текуђу  

годину  

1.Буџет  Града  
Новог  Сада  

2. Средства  ЈКЛ  
,Чистоћа  Нови  

Сад  

Употребна  дозвола  5.34. 

10.  
Уређење  локација  за  

примарно  разврставање  
отпада  

ЈКП  Чистоћа  
Нови  Сад  

18 месеци  од  
почетка  активности  

Процењена  вредност  
биће  утврђена  

Програмом  пословања  
предузећа  за  текућу  

годину  

1.Буџет  Града  
Новог  Сада  

2. Средства  ЈКП  
,Чистоћа  Нови  

Сад  

Уређене  локације  
за  примарну  

сепарацију  отпада  
5.38. 

11.  

Едукација  становништва  о  
управrbању  отпадом: 

рециклабиЈіним  материјалима , 
посебним  токовима  отпада  и  

опасним  отпадом  из  
домаћинстава, укњучујући  

одбачене  лекове  иа  
домаћинства , биоразградивим  

отпадом  из  кухиња  и  
баштенским  отпадом, отладом  

животињског  порекла, 
планирана  сваке  године  до  
краја  планског  периода  

Градска  управа  
за  заштиту  
животне  
средине  

ЈКП  Чистоћа  
Нови  Сад  

12. месеци  од  
почетка  активности  

Процењена  вредност  
биће  утврђена  

Програмом  пословања  
предузећа  за  текућу  

годину  

1.Буџет  Града  
Новог  Сада  

2. Средства  ЈКЛ  
,Чистоћа  Нови  

Сад  

Едуковано  
становнисштво  5. 



Сгјецифични  цињ  2 - завршена  ј  фаза  санације2, рекултивације  и  затварања  сметлишта  у  Новом  Саду  

АктиВносdМер  
. 

Времеискиірк  процејена  
Врдост (РСд) 

Изврфинансирања  
. 

Иникатор  

Индикатор  
зілјіите  
ЖИВОТнО  

Урађен  нови  пројекат  санације, затварања  и  
рекултивације  сметлишта  у  Новом  Саду  

Градска  управа  за  

- 

у  складу  са  
буџетом  ГУГЗИ  

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-Буџет  Аутономне  

покрајине  Војводине  
-Буџет  Републике  Србије  
-међународни  фондови  
-сопствена  средства  - 

Решење  - 
cafTІacHCcT 
Пскрајинског  
секретаријата  
за  заштиту  
животне  
средине  5.37. 

за  грађевинско  
земњиштеи  
инвестиције  

2. 

Урађена  ј  фаза  радова  на  санацији, 
затварању  и  рекултивацији  сметлишта  

Новом  Саду, сваке  године  до  краја  планског  
периода , у  сразмери  са  обезбеђеним  

средствима  

Градска  угірава  за  
грађевиснко  
земгиuјтеи  
инвестиције  

24 месеца  
почетка  

ајпивности  

Процењена  
вредност  зависи  
од  предмета  и  
предрачуна  

радова  из  пројекта  
санације  

-Буџет  Града  Новог  Сада  
-Буџет  Аутономне  

покрајине  Војводине  
-Буџет  Републике  Србије  
-међународни  фондови  

-сопствена  средства  

Урађена  ј  
фаза  санције  

Специфичан  цињ  З  - Успоставњен  регионални  систем  и  изграђен  регионални  центар  за  управњање  отпадом  за  Гр  Нови  Сац  и  

општине  Бачка  Паланка, Бачки  Петровац, Беочин, Жабањ, Србобран, Темарин  и  Врбас  

. . . 

Акивност1мера  
-. - - 

, 

, 

аи  
- 

.. 

8ременски  
, 

Буuет : 

вредност (РСД) 

- 

финансирріа  
Индиітори  

. 
ИНДИКаТОР  
затите  

Успоставгbање  регионалног  система  
управњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  

општине  Бачка  Паланка, Бачки  
Петровац, Беочин , Жабањ. Србобран , 

Темарин  и  Врбас, са  изградњом  
регионалног  центра  за  управњање  
отпадом  на  територији  Града  Новог  

Сада  

Градска  управа  за  
комуналне  послове  

24 месеца  од  
почетка  

аіпивности  

- 

Финансијска  
средства  ће  бити  
позната  након  
израде  техничке  
документације  

- - Буџет  рада  
овог ада  

Успоставњањен  регионални  
система  управгbања  

отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  
општине  Бачка  Паланка , 
Бачки  Петровац, Беочин, 

Жабањ, Србобран , Темарин  
и  Врбас, са  изградњом  
регионалног  центра  за  
управІbање  отпадом  на  
територији  Града  Новог  

Сада  

5. 



ПРОГРАМСКА  ОБЛАСТ: БУКА  У  живОТНоЈ  СРЕДИНИ  

СТРАТЕШКИ  ЦИЊ: Смањен  ниво  буке  у  животној  средини  до  нивоа  прописаног  законом  

Специфични  цињ: Израђена  стратешка  карта  буке  за  Град  Нови  Сад  

Специфични  цињ  1 - Израђена  стратешка  карта  буке  за  Град  Нови  Сад  

Прикупити  све  неопходне  
податке  за  израду  стратешке  
карте  буке  за  целу  територију  

Града  Новог  Сада  

24 месе  а  о  
почетка  

активности  

Финансијска  средства  ће  
бити  позната  након  

дефинисања  пројектног  
задатка  

Буџет  Града  
Новог  Сада  

Прикупгени  сви  
неопходниподаци  

стратеu ерте  
буке  за  целу  

територију  Града  
Новог  Сада  б  

2. 
Израдити  стратешку  карту  

буке  за  целу  територију  Града  
Новог  Сада  

ЈП  Урбанизам  
24 месеца  од  

почетка  
актианости  

Финансијска  средства  ће  
Буџет  Града  
Новог  Сада  

Израђена  
стратешка  карта  
буке  за  целу  

територију  Града  
Новог  Сада  

бити  позната  након  
дефинисања  пројектног  

задатка  



ОВЛАСТ: ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКО  (НЕЈОНИЗУЈУЋЕ ) ЗРАЧЕЊЕ  

СТРАТЕШКИ  ЦИЊ: Систем  контроле  нејонизујућег  зрачења  на  територији  Града  Новог  Сада  

Специфични  цињеви: 
1. Успоставњен  систем  контроле  поставњања  радио  базних  станица  мобилне  телефоније; 
2. Израђен  Регистар  о  изворима  нејонизујућег  зрачења  од  посебног  интереса  на  територији  Града  Новог  Сада  

Специфични  цињ  1 - Успоставњен  систем  контроле  поставњања  радио  базних  станица  мобилне  телефоније  

• - Активностјера
,.: 

.. - 

. 

• Носилац  акпјвјости  . Вреіиенски  р9К • 

. - . 

б ет  - п  о  ењена  
• едо . РСд)- 
-

. 

• Изво  
финансИрања , 

. 

. 

•

., Индикатор  
.

- 

Индикатор  
аштИтјивотне  

средине  
Израда  студије, ксјсм  би  
се  утврдио  раслоред  

локација  за  поставњање  
базних  станица  (у  погледу  
минималног  утицаја  на  

здравње  њуди  и  на  бињни  
и  животињски  свет) 

Градска  управа  за  
заштиту  животне  

средине  
12 месе  и  о почетха  

акіівнсти  
Финансијска  средства  
Те  бити  позната  након  
испитивања  тржишта  

-Буџет  Града  
Новог  Сада, 

- Међународни  
фондови  

Израђена  студија  7.42. 



Слецифични  циЈ-b 2 - Израђен  Регистар  о  изворима  нејонизујућег  зрачења  од  посебног  интереса  на  територији  Града  Новог  Сада  

: -..
- .; - -- џ :-:-. 

• 

. -:-- - - - -
:

- 

T - )L- 

-- Иідкатр; 

, средине  

Прикупити  податке  о  изворима  
нејонизујућег  зрачења  од  

посебног  интереса  

Градска  управа  за  
заштиіу  животне  

средине  

6 месеци  од  
почела  

активн0сп4 

нисУ  потебна  
финансијска  
средства  

Буџет  Града  Новог  
Сада  

ПрикупЈbени  подаци  о  
изворима  

нејонизујућег  зрачења  
од  посебног  интереса  

7.42. 
2.  

Израдити  Регистар  о  изворима  
нејонизујућег  зрачења  од  
посебног  интереса  на  

територији  Града  Новог  Сада  

Г  а  ска  п  ава  за  
тuіужвотне  
среRине  

12 месе  и  о  
почеа  

активности  

Финансијска  
средства  ће  бити  
позната  након  

анализе  
прикуплених  
података  

Буџет  Града  Новог  
Сада  

Израђен  Регистар  о  
изворима  

нејонизујућег  зрачења  
од  посебног  интереса  
на  територији  Града  

Новог  Сада  

3.  Ажурирати  регистар  
Градска  управа  за  
заштигу  живоп-је  

средине  
Континуирано  

Нису  потебна  
финансијска  
средства  

Б ет  Г а  Новог  Ажуриран  Регистар  



ПРОГРАIVIСКА  ОБЛАСТ: ЕНЕРГЕТСКА  ЕФИКАСНОСТ  И  ОБНОВЊИВИ  и3ВОРи  ЕНЕРГИЈЕ  

СТРАТЕШКИ  ЦИЊ: достизање  лрихватњивог  нивоа  енергетске  ефикасности  за  Град  Нови  Сад  

Специфични  циЈЂеви: 

1. Формирање  лосебног  фонда  за  финансирање  лослова  енергетике  и  енергетске  ефикасности; 
2. Повећана  употреба  обновњивих  извора  енергије; 
З. Развој  енергетског  тржишта  у  Граду  Новом  Саду. 

Специфични  цињ  1 - Формирање  nосебног  фонда  за  финансирање  послова  енергетике  и  енергетске  ефикасности  

Актнвностімера
- 

: 

Носилаи  
акјивности  

: Временски  
рок  

Буџет  - процењена  
ведност  (РСД) 

: 
из  вор  

финансирања  Иитори  

Иидиор . 
.заштите  : 
живмн: 

припрема  мера  за  оснивање  и  
плана  функционисања  Фонда  за  

финансирање  послова  
енергетике  и  енергетске  

ефикасности  

Агенција  за  
енергетику  Града  

Новог  Сада  

4 месеца  од  
почетка  

активности  

У  моменту  израде  овог  
акционог  плана  није  могуће  
сагледати  обим  поменутих  
активности  а  саМим  ТиМ  ни  

проценити  њихову  
вредност  

Буџет  Града  
Новог  Сада  

Сачињен  скуп  мера  за  
оснивање  и  план  
функционисања  

фонда  за  
финансирање  послова  

енергетике  и  
енергетске  
ефикасности  

Презентован  план  и  

органима  Града  Новог  
Сада  

I. 

2. 
Презентовање  мера  и  плана  из  
тачке  1. ове  табеле  надлежним  
органима  Града  Новог  Сада  

Агенција  за  
енергетику  Града  

Новог  Сада  

2 месеца  од  
почетка  

активности  

Нису  потребна  финансијска  
средства  

Оснивање  Фонда  за  
финансирање  послоае  енергетике  и  енергет  к  

ефикасности  

Градска  управа  за  
комуналне  
послове  

Агенција  за  
енергетику  Града  

Новог  Сада  

б  месеци  од  
почетка  

активности  

Финасијска  средства  ће  
бити  позната  након  

реализације  претходних  
тачака  

Буџет  Града  
Новог  Сада  

донета  Одлука  о  
оснивању  и  основан  
Фонд  за  финансирање  
поспова  енергетике  и  

енергетске  
ефикасности  

Функционисање  Фонда  за  
финансирање  послова  
енергетике  и  енергетске  

ефикасности  

Биће  дефинисан  
Одлуком  о  

оснивању  Фонда  
за  финансирање  

послова  
енергетике  и  
енергетске  
ефикасности  

Континуирано  

Финасијска  средства  ће  
бити  позната  након  
доношења  Одлуке  о  
оснивању  Фонда  за  

финансирање  послова  
енергетике  и  енергетске  

ефикасности  

Б ет  Г  а  а  
Новог  Сада  Успешан  рад  фонда  



Специфични  цињ  2 - Ловеhана  ујіотреба  обновливих  извора  енергије  

АктивностЈмера  
, 

: 
. 

Носилац  
авности - 

. 

Временск  рок  
- 

. : 
Буџет  процењена  
вредност  (РСД) •. 

.• . ..- . 

- • 

Извор  
иасИрања  

• ,4. : . 

- 

. -

Индикатори • : 
........: - 

ИНДИКЗТОј) 
заштите  

у: 
. средuне  

і . 

Фсрмирање  финансијске  
подршке  за  реагтизацију  
пројеката  из  области  
примене  обновњивих  

извора  енергије  

А • генција  за  
енерГетикУ  
раа ОвОГ  

б  месеци  од  
почетка  

активности  

У  моменту  израде  овог  
акционог  плана  није  могуће  
дати  процену  потребних  
средстава  за  реализацију  
поменутих  пројеката  - 

Агенција  за  
енергетику  Града  

Новог  Сада  

Формирана  финансијска  
подршка  за  реализацију  
пројеката  из  области  
примене  обновливих  

извора  енергије  

ј. 

Специфични  цињ  З  - Развој  енергетског  тржишта  у  Граду  Новом  Саду  

. 

АктивностЈмера  аи  

: 
Временски  рок  

.
. 

вредност (РСд  

...
• 

финансирања  

• .:.:. : -. 

Индикатори  

Иикатор;..:. 

і . 

доношење  одговарајућих  
планских - стратешких  
докумената  у  области  

енергетике  за  Град  Нови  Сад  
(Стратегија  развоја  енергетике  

Града  Новог  Сада; 
Гlрограм  енергетске  

ефикасности  Града  Новог  Сада  
и  План  примене  nрограма  

енергетске  ефикасности  Града  
Новог  Сада; 

Агенција  за  
енергетику  Града  

Новог  Сада  

24 
почеткааіпивности  

У  моменту  израде  
овог  акционог  

nлана  није  могуће  
дати  процену  
потребних  

средстава  за  
реализацију  
поменутих  
аіnивности  

Б Г  

Усвојени  одговарајуhи  
плански  - стратешки  
документи  у  области  

енергетике  Града  Новог  
Сада  

1. 

11. Ову  одлуку  објавити  у  ,,Службеном  листу  Града  НовогСада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НоВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број: 501 -212020-52-1 
18. децембар  2020. године  
НОВи  САД  

П  редседница  

М  елена  Маринковић  Радомировић  
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