
І-іa основу  чл. 13. и  14. Закона  о  управњању  отпадом  ( Службсни  гласник  Рспублике  
Србије , бр.  36/09, 8Ѕ /10, 14/16 и  9511Ѕ  - др. закон), Скупштина  Града  І-Іовог  Сада  на  ХУ  
седниди  од  26. маја  2021. године  доноси  

одлуку  
О  ПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДјІ  ЛОКАЛНОГ  ПЛАНА  УПРАВЈbАЊА  ОТПАДОМ  

ЗА  ГРАД  НОВИ  САд  ЗА  ПЕРИОд  2021-2030. ГОдИНЕ  

Члан  1. 

Приступа  се  изради  Локалног  плана  управњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад, за  
период  2021-2030. године  (у  далем  тсксту: Локални  план). 

Члан  2. 

Носилац  активности  на  изради  и  припреми  Локалног  плана  је  Градска  управа  за  
комуналне  послове  у  сарадњи  са  Међуопштинском  радном  групом  за  управњање  
комуналним  отпадом , у  складу  са  Споразумом  о  сарадњи  Града  ј-јовог  Сада  и  општина  
Бачка  Паланка , Бачки  Петровац, Беочин, Жабал , Србобран , Темерин  и  Врбас  у  формирању  
региона  за  управлање  комуналним  отпадом . 

Члан  3. 

Локални  план  ће  садр?катн : очекнване  врсте, количине  и  порекло  укупног  отпада  на  
територији  Града  Новог  Сада, очекиване  врсте , количине  н  порекло  отпада  који  ће  бити  
искоришћен  или  одложен  у  оквнру  територије  обухваћене  планом , очекиване  врсте, 

количнне  и  порекло  отпада  који  ће  се  прихватитн  из  другихјединица  локалне  самоуправе , 

очекиване  врсте, количине  и  порекло  отпада  који  ће  се  отнремити  у  другејединице  локалне  
самоуправе , цилеве  које  треба  остваритн  у  погледу  поновне  употребе  и  рециклаже  отпада  
у  области  којаје  обухваћена  планом , програм  сакуплања  отпада  из  домаћинства , програм  
сакупњања  опасног  отпада  из  домаћннстава , програм  сакуплања  комерцијалног  отпада , 
програм  управлања  uндустрнјским  отпадом, предлоге  за  поновну  употребу  и  рециклажу  
компонената  комуналног  отпада, програм  смањења  количина  биоразградивог  и  
амбалажног  отпада  у  комуналном  отпаду, програм  развuјања  јавне  свести  о  управању  
отпадом , локацију  постројења  за  сакуплање  отпада, третман , односно  поновно  
искоришћење  u одлагање  отпада, уклучујући  податке  о  локацијским  условима , мере  за  
спречавање  кретања  отпада  који  није  обухваћен  планом  и  мере  за  поступање  са  отпадом  
који  настаје  у  ванредннм  ситуацијама , мере  санације  неуређених  депоннја , надзор  и  
праћење  nланираних  активности  и  мера, процену  трошкова  и  изворе  финансиран)а  за  
планuране  активности , могућности  сарадње  између  две  или  више  јединица  локалне  
самоуправе , рокове  за  извргнење  планираних  мера  и  актuвности, као  и  друге  податке , 
цилеве  и  мере  од  значаја  за  ефикасно  управњање  отпадом  на  територији  Града  I-јовог  Сада. 

Саставни  део  Плана  је  и  акционu план  којим  ће  се  утврдити  цилеви, мере  и  
активности  са  роком  реализације , као  и  надлежне  институције  за  успоставлање  локалног  
система  управлања  отпадом . 
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Члан  4. 

Градска  управа  за  комуналне  послове  као  носилац  ајпивности  на  изради  Локалног  
плана  сарађиваће  са  Немачком  развојном  сарадњом  —GІZ ІМРАСТ  у  оквиру  Пројекта  
,,УправЈЂање  отпадом  у  контексту  климатских  промена  

Средства  за  израду  Локалног  плана  обезбедиће  Немачка  развојна  сарадња  —GІZ 
ІМРАСТ  у  оквиру  Пројекта  ,.Управлање  отпадом  у  контексту  климатских  промена  

Члан  5. 

Решење  о  неприступању  изради  стратешке  процене  утицаја  Локалног  плана  
управлања  отпадом  за  Град  Нови  Сад  за  период  2021-2030. године  на  животну  средину  
Градске  управе  за  комуналне  послове , број : јјІ -352-1/2021-ІЅО  од  15. априла  2021. године  
донето  на  основу  мишлења  Градске  управе  заштиту  животне  средине , број  Уј-501-1/2021-
114 од  14. априла  2021. године , је  саставни  део  ове  одлуке. 

Члан  б. 

Локални  план  ће  се, пре  усвајања  од  стране  Скупштине  Града  Новог  Сада, упутити  
најавни  увид  у  трајању  од  15 дана  објавњивањем  на  огласној  табли  и  званичној  интернет  
презентацији  Града  Новог  Сада, како  би  заинтересовани  грађани  и  њихова  удружења, 
правна  лица  и  стручна  јавност  могли  доставити  примедбе  и  сугестије  на  јіацрт  локалног  
плана. 

Члан  7. 

Ова  одлука  стугіа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавливања  у  Слукбеном  листу  
Града  І-Іовог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА Председница  
Број : 352-1/2021-180-1 
26. мај  2021. године  
НОВИ  САд MЅc Јелена  Маринковић  Радомировић  
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На  оонову  члана  9. ст. З. и  4. 3акона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животку  средину  (,,Службени  гласник  Републике  Србије , бр. 135/04 и  88/10), а  по  прибавњеном  Мишњењу  Градске  управе  за  заштиту  животне  средике , број  VІ-501-1/2021-114 од  14. априла  2021. године  Градска  управа  за  комуналне  поолове  доноси  

РЕШЕЊЕ  
о  негіриступању  изради  стратешке  процене  утицаја  Гјокалног  пгіана  управњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад, за  период  од  2021-2030. године  на  животну  средину  

Не  приступа  се  изради  стратешке  процене  утицаја  Локалног  плана  управњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад, за  перuод  2021-2030. године  на  ЖИВотну  средику. 
Решење  о  негриступању  изради  Стратешке  процене  утицаја  Локалког  плана  управњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад, за  период  2021-2030. године  на  животну  средину  је  саставни  део  Одлуке  о  приступању  изради  Локалног  плана  угіравњања  отпадом  за  Град  Нови  садј  за  период  2021-2030. године . 

Ово  решење  објавити  у  ІІСлуЖбеноМ  листу  Града  Новог  Сада . 

Образл  ожење  
гlравни  основ  за  доношење  Решења  о  неприступању  изради  Стратешке  процене  утицаја  Локалног  плана  управњања  отпадом  за  Град  Новu Сад, за  период  2021-2030. године  Наживотну  средику  садржан  је  у  члану  9. ст. 3. и  4. 3акона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  (,,Слу)кбени  гласник  Републике  Србије , бр. 135/04 и  88/10), а  по  прибавњеном  Мишњењу  Градске  упраае  за  заштиту  Животне  средине , број  VЈ-501-1/2021-114 од  14. априла  2021. године. 
Одредбом  члана  9. ст. З. и  4. 3акона  о  стратешкој  процеки  утицаја  на  жиботну  средину  уређено  је  да  орган  надлеЖан  за  припрему  плана  и  програма  којима  је  предбиђенс  коришћење  мањих  површина  на  локалном  нивоу  или  у  случају  мањих  измена  планова  и  програма  које  не  захтебају  прописани  поступак  усвајања, као  и  за  планове  и  програме  који  нису  наведени , може  одлучити  да  се  не  израђује  стратешка  процена  о  чему  преодно  прибавња  мишњење  органа  надлежног  за  послове  заштите  животне  средине  и  других  заинтересованих  органа  и  организација , а  одлука  садржи  нарочито: податке  о  врсти  плана  и  програма , разлоге  за  не  приступање  изради  стратешке  процене  према  критеријумима  из  члана  6. овог  закона  и  друге  релевантне  податке  на  осчову  којих  је  одлучено  дв  се  не  приступи  изради  стратешке  процене . 
Након  доношења  Регионалног  плана  управњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  општине  Бачка  Паланка, Вачки  Петровац, Беочин, Жабањ, Србобран , Темерин  и  Врбас  за  период  2019-2028. године  (,,Службеки  лист  Града  Новог  Сада , број  29/20), чланице  потписнице  Споразума  у  сКладу  са  законом , приступиле  су  изради  лоКалних  планова  упраоњања  отпадом  за  своје  територије . 

У  поступку  израде  Локалног  плака  управњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад, за  период  2021-2030. године  приступило  се  доношењу  одгіуке  о  потреби  и3рвде  стратешке  процене  утицаја  Плака  на  животну  средину. У  скпаду  са  чланом  11. став  1. 3акона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  Животну  срединује  затражено  Мишњење  Градске  управе  за  заштиту  животне  средине  о  потреби  израде  стратешке  процене  утицвја  на  животну  средину  предметног  плана. 
У  року  нааеденом  у  члану  11. став  3. 3акона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  Животну  средину , доставњено  је  Мишњење  Градске  упрабе  за  заштиту  животне  средине , број  V-5ОІ-1/2021-114 од  14. anpuna 2021. године, у  којем  Градска  управа  за  заштиту  Животне  средине  чавсди  да  уз  потпуну  примену  мера  датих  у  Извештају  о  Стратешкој  процени  утицаја  Региокалног  плана  управњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  општине  Бачка  Гlаланка , Вачки  Петровац , Ееочин, Жабањ  Србобран, Темерин  и  Врбас  за  период  2019-2028. године , није  потребко  спроводити  стратешку  процену  утицаја  Локалног  плана  управњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад, за  период  2021-2030. године  на  Животну  средину. 
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імо, СкуГштuНа  Града  Новог  Свда  доііела  је  іа  б [. седНаци  од  28. Lебруара  2020, годлн  Регuоволни  план  уRравгнања  отпадом  за  Град  [ -fови  0ад  и  ог,штинв  Бачка  Паланка , Бачки  Петровац , Боочин  Жабањ , Србобран , Теглерин  н  2р6ас  за  пернод  од  2019-2028 године  (,,Слјжбени  лиоТ  Града  Новог  Сада , број  29/20). Пре  доношања  Рагионаллог  пјіана , у  складу  са  Заучком  Градског  већа  Града  Ноаог  Сада, број  352-1/2019-607 н  од  31. децембра  2019. године , Градска  управа  за  комуналне  поолове  и  МеГјуопштинска  радна  група  за  управњање  комуНалним  отпадом , у  периоду  од  З. До  i 8. јануара  2020. године, спровеле  су  Јаану  расправу  и  јаани  увид  о  Нацрту  региочалног  плана  управњања  отпадом  за  Град  Новu Сад  и  општине  Бачка  Паланка , Бачки  Петроаац , Беочин  Жабај-њ  Србобрак, Темерин  и  Врбас  за  период  2019-2028 године  са  Извештајем  о  стратешкој  проценu угицаја  на  животну  срадину  Регионалног  плана  управњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  општине  Бачка  Паланка , Бачки  Петровац , Беочин , Жабањ, Србобран , Темерин  и  Врбао  за  период  2019--2028. године. 
У  току  Јавне  pacnpaae u јавног  увида  спрооеден  је  и  јавни  отворени  састанак  са  представницима  заиктересованих  правних  и  физичких  лица, стручне  јавности  и  учесника  Споразума  о  сарадњи  Града  Нобог  Сада  и  опплина  Бачка  Паланка  Бачки  Петровац, Беочин , Жабањ, Србобран , Темерин  и  Врбас  у  формирању  региона  за  упраањање  комуналним  отпадом . 
Након  одржане  Јаене  расправе  и  јавног  увида, на  Извеuјтај  о  стратешкој  процени  yгицаја  на  животну  средину  Регионалног  плана  управњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  општине  Бачка  Паланка , Бачки  Петровац , Беочин , Жабањ , Србобран , Темерин  и  Врбас  за  период  2019-2028. године 1  Покрајински  секретаријат  за  урбанизаМ  и  заштиту  животне  средине , у  складу  са  чланом  18. Закона  о  стратеuјкој  процени  утицаја  на  животну  средину, дао  је  Мишњење, број  140-501-276/2020-05 од  10. фебруара  2020. године. На  основу  нааедеНог  мишњења  Градока  управа  за  заштиту  животне  средине  је  дала  сагласност  на  Извоштај  о  стратешкој  процеНи  yтицаја  на  животну  средину  Регионалног  плана  управњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  општине  Бачка  Паланка , Бачки  Петровац , Беочин , Жабањ, Орбобран , Темерин  и  Врбас  за  период  2019-2028. године , Решењем , број  Vf-501-1/2020-бв  од  19. фебруара  2020. годuне, а  у  складу  са  чланом  22. став  1. Закона  о  стратешкој  проценu утицаја  на  животку  средину, док  је  Покрајински  секретаријат  за  урбанизам  и  заштиту  жиботне  средине, у  складу  са  чланом. 12. став  2. Закона  о  управњању  отпадом  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр. 36/09, 88/10, 14/16 и  95/18 - др. закон ), Решењем , број  140-501-275/2020-05 од  11. фебруара  2020. године, дао  је  сагласност  и  на  Нацрт  регионалног  гјлана  управњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  општине  Бачка  Паланка , Бачки  Петровац, Беочин 1  Жабвњ, Србобран, Темерин  и  Врбас  за  период  2019-2028. године. 

Имајућu у  виду  наведено , а  с  обзиром  на  то  да  је  Стратешком  проценом  угицаја  на  животну  средину  за  Регионални  план  управњања  отпадом  извршена  потпуна  анализа  утицаја  на  животну  средину  за  територију  Града  Новог  Сада, yrврђено  је  да  није  потребно  понавњати  поступак  Стратешке  процене  утицаја  на  животну  срединуза  план  истог  обухвата . 
Решење  о  неприступању  изради  Стратешке  процене  утицаја  Локалног  плана  управњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад, за  период  2021-2030. године  на  животну  средину  је  саставни  део  Одлуке  о  приступању  изради  Локалног  плана  управњања  отпадом  за  Град  Ноаи  Сад, за  период  2021-2030. године. 

РЕПУБЛИК , СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАд  НОВИ  САД  
Градска  управа  за  комуналне  послове  
Број: јН-352-1/2021-ІВО  
дана: 15.04.2021. године  
НоВи  САд  
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