
На  основу  члана  39. тачка  33. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Спужбени  лист  Града  
Новој  Сада , број  11/ і 9), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХУ  седници  од  26. маја  2021. 
године , доноси  

одлуку  
О  ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ  О  ПРОГРАМУ  ИНВЕСТИЦИОНГјХ  АКТНВНОСТИ  
ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  ,,ВОДОВОД  И  КАНАЛИ3АЦИЈА  

Нови  САД  ЗА  2021. годИНУ  

Члан  1. 
У  Одлуци  о  Програму  инвестиционих  активности  Јавног  комуналног  предузећа  

,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  за  2021. годину  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , 

бр. 59/20 и  13/21), члан  2. мења  се  и  гласи : 

,,Члан  2. 

За  реализацију  Програма  планирана  су  средства  у  буџету  Града  Новог  Сада  за  202 1. 
годину  за  капиталне  субвенције  - инвестиционе  активности  у  износу  од  778.895.958,56 
динара. 

Члан  2. 

Програм  инвестиционих  активности  Јавног  комуналног  предузећа  Водовод  и  
канализација  Нови  Сад  за  2021. годину,  којије  саставни  део  ове  одлуке, мења  се  и  гласи : 

,,ПРОГРАМ  
ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  

,,ВОДОВОД  И  КАНАЛИЗАЦИЈА  НОВИ  САД  ЗА  2021. ГОдИнУ  

ИНВЕСТИЦИОНЕ  АКТИВНОСТИ  - КАПИТАЛНЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  

Позиција  Назив  програмске  позиције  
Планирана  
врсдност  

за  2021.годину  
Група  
радова  і  

ВОДОВОД  
560.408.381,50 

2. ИЗВОРИШТА  85.000.000,00 

Извођење  радова  на  санацији  бунара  БХД  6 на  извориіпту  
Ратно  острв011, утискивањем  нових  дренова, са  набавком  и  
уградњом  материјала  85 .000.000,00 

8. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ  И  РЕКОНСТРУКЦИЈА  
ВОДОВОДНЕ  МРЕЖЕ  475,408.381,50 

Извођење  радова  на  изградњи  објеката  за  водоснабдевање  
насеіа  Боцке  - іі  фаза, са  набавком  и  уградњом  материјала  50.000.000,00 



Израда пројектно техничке документације за  
реконструкцију  и  изградњу  водоводне  мреже  у  насеу  
Садовн  у  Петроварадину  2.500.00000 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже, 
у  делу  насејва  Липарје  и  Торине  у  Лединцима , са  набавком  
и  уградњом  материјала  65000.000,00 

Извођење  радова  на  изградњи  водоводне  мреже  у  улицама  
Славујева  и  Аврама  Мразовића  у  насеЈLу  Адице  у  Новом  
Саду, са  набавком  и  уградњом  материјала  14000.000,00 

Извођене  радова  на  повезивању  насела  Бегеч  
са  водоводним  системом  Новог  Сада  (јІ-фаза), 
са  набавком  и  уградњом  материјала  120.000.000,00 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже  
у  блоку  улица  између  улица  Ђакона  Авакума, Живојина  
Ћулума  и  канала  дтд  у  Новом  Саду, са  набавком  и  
уградњом  материјала  67.000.000,00 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже  
у  блоку  улица  десанке  Максимовић , Грачаничке , Марије  
Бурсаћ , Жичке, Маршала  Жукова. Васка  Попе  и  Мила  
Милуновића  у  Адицама  у  Новом  Саду, са  набавком  и  
уградњом  материјала  35.000.000,00 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже  
у  Улици  београдској  у  Петроварадину , са  набавком  и  
уградњом  материјала  6.500.000,00 

Извођење  радова  на  изградњи  водоводне  мреже  у  Улици  
савској  у  Новом  Саду, са  набавком  и  уградњом  материјала  24.000.000,00 

Извођење  радова  на  реконструкцији  и  доградњи  водоводне  
мреже  у  Улици  Пут  сремског  одреда  у  Сремској  Каменици, 
са  набавком  и  уградњом  материјала  6.000.000,00 

Извођење  радова  на  изградњи  водоводне  мреже  у  Улици  
Гоголевој  у  Сремској  Каменици, са  набавком  и  уградњом  
материјала  7.000.000,00 

Израда  пројектно  техничке  документације  за  изградњу  
примарног  и  секундарног  вода  за  снабдевање  водом  радне  
зоне Каћ северно  од  магистралног  пута  Нови  Сад  - 

Зрењанин  3.500.000,00 

Израда пројектно  техничке  документације  магистралног  
водовода  у  Улици  ,Лрагослава  Срејовића , са  пратећим  
секундарним  цевоводима  у  насењу  Ветерник  6.000.000,00 



Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже  
у  населу  Сајлово  у  Новом  Саду  јј  Б  фаза, са  набавком  и  
уградњом  материјала  - наставак  реализације  обавеза  5 1 000.000,00 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже, 
на  делу  Самарског  пута  и  дунавске  у  Лединцима, са  
набавком  и  уградњом  материјала  - наставак  реализације  
обавеза  6.908.381,50 

Извођење  радова  на  изградњи  водоводне  мреже  за  потребе  
комуналног  опремања  локалитета  Југовићево  у  Новом  Саду  
(Јј-фаза), са  набавком  и  уградњом  материјала  - наставак  
реализације  обавеза  11.000.000,00 

Група  
радова ll КАНАЛИЗАЦИЈА  218.487.577,Об  

12. ЦРПНЕ  СТАНИЦЕ  КАНАЛИЗАЦИЈЕ  4.000.000,00 

Израда  пројектно  техничке  документације  за  изградњу  
црпне станице атмосферске канализације са пратећим  
објектима  у  Улици  Јована  Храниловића  у  Новом  Саду  4.000.000,00 

14. 
214.487.577,06 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ , ГРАЂЕЊЕ  И  РЕКОНСТРУКЦИЈА  
КАНАЛИЗАЦИОНЕ  МРЕЖЕ  

Иновирање идејног пројекта и пројекта за извођење  
реконструкције  колектора  канализације  дуж  Футошке  и  
Јеврејске  улице  и  Булевара  Михајла  Пупина  у  Новом  Саду  4!000.000,00 

Иновирање главног пројекта  реконструкције колектора  
канализације  у  Улици  Мише  димитријевића  у  Новом  Саду  1.500000,00 

Иновирање главног пројекта реконструкције главног  
колектора  на  Булевару  крала  Петра  ј  у  Новом  Саду  2.500.000,00 

Извођење  радова  на  систему  за  одвођење  атмосферских  вода  
у  зони  надвожњака  у  Темеринској  и  Кисачкој  улици  у  Новом  
Саду, са  набавком  и  уградњом  материјала  15.000.000,00 

Извођење  радова  на  изградњи  фекалне  канализације  насела  
Боцке  са  везом  на  канализациони  систем  Сремске  Каменице  
(11 фаза), са  набавком  и  уградњом  материјала  30.000.000,00 

Извођење  радова  на  изградњи  потисног  цевовода  фекалне  
канализације  у  Улици  београдској  у  Петроварадину , са  
набавком  иуградњом  материјала  1.500.000,00 

Извођење  радова  на  изградњи  дела  канализационе  мреже  у  
Улици  омладинској  у  Ветсрнику, са  набавком  и  уградњом  
материјала  16.000.000,00 



извођсње  радова  на  изградњи  канализационе  мреже  у  
Улнцн  Гаврила  Принципа  у  Новом  Саду. са  набавком  и  
уградњом  материјала  9.000.000,00 

Израда  пројектно  техничке  документације  за  изградњу  
фекалне  канализације  за  одвођење  отпадних  вода  радне  зоне  
!Каћі l северно  од  магистралног  пута  Нови  Сад  - Зрењанин  

3.500.000,00 

Извођење  радова  на  изградњи  канализационе  мреже  за  
потребе  комуналног  опремања  локалитета  Југовићево  у  
Новом  Саду  (Іј—фаза), са  набавком  и  уградњом  материјала  - 
наставак  реализације  обавеза  

І  10000.000,00 

Услуга  израде  идејног  решења  за  изградњу  колектора  од  
црпне станице НГЦГ до ЦППОВ и изградњу и  

16700000,00 
реконструкцију  пратећих  објеката  на  локалитету  ЦППОВ  - 
наставак  реализације  обавеза  

Извођење  радова  на  изградњи  канализације  употребЈ bених  
вода, са  пратећим  објектима, од  локалитета  источно  од  
Зрењанинског  пута  до  улице  Бајчи  Жилинског  у  Новом  
Саду, са  набавком  и  уградњом  материјала  - наставак  
реализације  уговорених  обавеза  4.787.577,06 

УКУПНО  ( і  + 11): 778.895.958,56 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  Планирана  
вредност  

за  2021. годину  

Група  І  В  О  д  О  В  О  д  560.408381,50 

Групаіl КАНАЛИЗАЦИЈА  218.487.577,06 

УКУПНО  ( і+ІІ): 778.895.958,56 

Члан  3. 

Ова  одпука  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана  објавливања  у  ,,Службеном  листу  
Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМІ-јА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 352-і /2021-227-ј  
26. мај  2021. године  
НОВИ  САД  

Председница  

  

MЅc Јелја  Маринковић  Радомировић  
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