
На  основу  члана  39. тачка  33. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Сгіужбени  лист  Града  
Новог број  11/1 9), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХХ  ссдници  од  19. октобра  202 1. 

године, доноси  

одлуку  
О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ  О  ПРОГРАМУ  ИНВЕСТИЦИОНИХ  

АКТИВНОСТИ  ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  ,,водовод  и  
КАНАЛИЗАЦИЈА  НОви  САД  ЗА  2021. гОдИНУ  

Члан  1. 

У  називу  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  активности  Јавног  комуналног  
предузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  за  202L годину  (,,службени  лист  Града  
Новог  Сада , бр. 59/20, Н/21 и  23/21), после  речи: ,,Нови  Сад  додају  се  речи: ,,и  текућег  
одржавања  водовода  и  канализациј  е . 

Члан  2. 

У  члану  1. после  речи: ,,Нови  Сад  додају  се  речи : ,,и  текућег  одржавања  водовода  
и  канализације . 

Члан  3. 

Члан  2. мења  се  и  гласи: 

,,Члан  2. 

За  реализацију  Програма  планирана  су  средства  у  буі.іету  Града  Новог  Сада  за  2021. 

годину  у  износу  од  919.н5.218,73 динара, и  то  за: 
- капиталне  субвенције  - инвестиционе  активности  у  износу  од  844.715.218,73 

динара , и  
- текуће  одржавање  водовода  и  канализације  у  износу  од  74.400.000,00 

Члан  4. 

У  члану  3. rіocne става  L додаје  се  став  2. који  гласи: 
,,Ближи  услови  за  о6авање  текућег  одржавања  водовода  и  канализације  из  члана  

2. ове  одлуке, као  и  међусобна  права  и  обавезе , уређују  се  уговором  који  закњучују  
Градоначелник  Града  Новог  Сада  (у  далем  тексту : Градоначелник ) или  лице  које  он  
овласти  и  

Члан  5. 

У  члану  4. реч : ,,инвестиционих  брише  се. 



Члан  5. мења  се  и  гласи: 
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Члаи  б. 

,,Члан  5. 

Захтев  за  лренос  средстава  капиталних  субвснција , као  и  рачун  за  текуће  одр?кавање  

нодовода  и  канализацијс  из  члана  2. ове  одлуке, уз  приложену  документацију , Гјредузећс  

доставња  Градској  управи  за  комуналне  послове  (у  дањсм  тсксту : Градска  управа). 

Плаћањс , односно  пренос  срсдстава  из  члана  2. ове  одлуке  на  рачун  Предузећа  врши  

се  на  основу  захтева, који  припрема  Градска  управа, у  складу  са  

Члагі  7. 

У  члану  6. после  става  1. додаје  сс  став  2. који  гласи ; 

,,Стручни  надзор  над  реализацијом  тскућсг  одржавања  водовода  и  канализације  

прсдвиђсних  Програмом , врши  Градска  управа  за  грађсвинско  зеМЛиште  и  инвестицијс.. 

Члан  8. 

У  члану  7. речи: ,,Града  Новог  Сада  бришу  се. 

Члан  9. 

После  члана  7. додаје  се  члан  7а  који  гласи: 

,,Члагі  7а  

Градска  управа, уз  прстходну  сагласност  Градоначелника , може  извршити  

прерасподслу  планираних  средстава  у  дслу  Програма  текуће  одржавања  водовода  и  

канализације , ако  постојс  објсктивне  околности  којс  условњавају  потребу  за  извршењсм  

одређених  услуга  у  всћем  обиму  од  планираног.. 

Члан  10. 

Програм  инвсстиционих  активности  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  

канализација  Нови  Сад  за  202L годину, којијс  саставни  део  ове  одлуке  мења  се  и  гласи : 



з  

,,ПРОГРАМ  ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ  

ПРЕДУЗЕЋА  ,,водОвод  и  кАНАЛИЗАЦИЈА  НОВи  САД  И  ТЕКУЋЕГ  

ОДРЖАВАЊА  ВОдОВОдА  и  кАНАЛИЗАЦИЈЕ  ЗА  2021. ГОДИНУ  

ИНВЕСТИЦИОНЕ  АКТИВНОСТИ  - КАПИТАЛНЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  

Позиција  Назив  програмске  позиције  Планирана  
вредност  

за  2021. годину  

Група  
радова  ј  

ВОПОВОП  578.727.641,67 

2. ИЗВОРИШТА  85.000.000,00 

Извођење  радова  на  санацији  бунара  БХД  6 на  извориніту  
1Ратно  острво1 , утискивањем  нових  дренова, са  набавком  и  
уградњом  материјала  85.000.000,00 

8. 
493.727.641,67 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ , ГРАЋЕЊЕ  И  РЕКОНСТРУКЦИЈА  
ВОДОВОДНЕ  МРЕЖЕ  

Извођење  радова  на  изградњи  примарног  и  секундарног  вода  
за  снабдевање  водом  радне  зоне  11Каћ  северно  од  магистралног  
пута  Нови  Сад Зрењанин , са  набавком  и  уградњом  материјала  72.500.000,00 

Извођење  радова  на  изградњи  објеката  за  водоснабдевање  
насења  Боцке  - 11 фаза, са  набавком  и  уградњом  материјала  50.000.000,00 

Израда  пројектно  техничке  документације  за  реконструкцију  и  
изградњу  водоводне  мреже  у  насењу  Садови  у  Петроварадину  1.000.000,00 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже, у  
делу  насеЈЂа  Липарје  и  Торине  у  Лединцима , са  набавком  и  
уградњом  материјала  65.000.000,00 

Извођење  радова  на  изградњи  водоводне  мреже  у  улицама  
Славујева  и  Аврама  Мразовића  у  насењу  Адице  у  Новом  Саду, 

са  набавком  и  уградњом  материјала  14.000.000,00 

Извођење  радова  на  повезивању  насења  Бегеч  са  водоводним  
системом  Новог  Сада  (јј-фаза), са  набавком  и  уградњом  
материјала  .500.000,00 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже  у  
блоку  улица  између  улица  Ћакона  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 1 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 
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Извођење  радова  ііa изградњи  секундарне  водоводне  мреже  у  

Улици  београдској  у  Петроварадину , са  набавком  и  уградњом  

материјала  6.500.000,00 

савској  
Извођење  радова  на  изградњи  водоводне  мреже  у  Улици  

у  Новом  Саду, са  набавком  и  уградњом  материјала  19.203.063,79 

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  

Гогоњевој  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 Драгослава Срејовића , са пратећим  

секундарним  цевоводима  у  насењу  Ветерник  
1.800.000,00 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже  у  

насењу  Сајлово  у  Новом  Саду  1ј  Б  фаза, са  набавком  и  

уградњом  материјагlа наставак  реализације  уговорених  

обавеза  
49.816л96,38 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже, на  

делу  Самарског  пута  и  Дунавске  у  Лединцима , са  набавкоМ  и  

уградњом  материјала  - наставак  реајiіiзације  уговорсних  

обавеза  
6.908.381,50 

Извођење  радова  на  изградњи  водоводне  мреже  за  гіотребе  

комуналног  опремања  локалитета  Југовићево  у  Новом  Саду  

(Іј-фаза), са  набавком  и  уградњом  материјала  - наставак  

реализацијс  уговорених  обавеза  11.000.000,00 

Група  
радова  11 

КАГјАЛИЗАЦИЈА  265.987.577,06 

12. ЦРПНЕ  СТАНИЦЕ  КАНАЛИЗАЦИЈЕ  
1.000.000,00 

Израда  пројектно  техничке  документације  за  изградњу  црпне  

станице  атмосферске  канализације  са  пратећим  објектима  у  

Улици  Јована  Храниловића  у  Новом  Саду  
1.000.000,00 

14. ПРОЈЕКТОВАЊЕ , ГРАЂЕЊЕ  И  РЕКОНСТРУКЦИЈА  

КАНАЛИЗАЦИОНЕ  
МРЕЖЕ

-- 
264.987.577,06 

и  
62.500.000,00 

Извођење радова на изградњи фекалне канализације за  

одвођење отпадних вода радuе зоне Каћ 1 северно од  

магистралног  пута  Нови  Сад  - Зрењаниіі , са  набавком  

уградњом  материјала  



реконструкције  
Јеврејске  

Иновирање идејног пројекта и пројекта за извођење  
колектора  канализације  дуж  Футошке  и  

улице  и  Булевара  Михајла  Пупина  у  Новом  Саду  1.000.000,00 

Иновирање главног пројекта реконструкције колектора  
канализације  у  Улици  Мише  Димитријевића  у  Новом  Саду  1.500.000,00 

Иновирање главног пројекта реконструкције главног  

колектора  на  Булевару  крања  Петра  І  у  Новом  Саду  1.000.000,00 

Извођење  радова  на  систему  за  одвођење  атмосферских  вода  у  
зони  надвожњака  у  Темеринској  и  Кисачкој  улици  у  Новом  

Саду, са  набавком  и  уградњом  материјала  7.500.000,00 

Извођење  радова  на  изградњи  фекалне  канализације  насења  

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  и  уградњом  материјала  1.500.000,00 

Извођење  радова  на  изградњи  дела  канализационе  мреже  у  
Улици  омладинској  у  Ветернику , са  набавком  и  уградњом  

материјала  16.000.000,00 

Изв9ђење  радова  на  изградњи  канализационе  мреже  у  Улици  

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  

11Каћ  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  
(јј-фаза), са  набавком  и  уградњом  материјала наставак  

реализације  уговорених  обавеза  110.000.000,00 

Услуга  израде  идејног  регпења  за  изградњу  колектора  од  црпне  

станице  НГЦ I до  ЦППОВ  и  изградњу  и  реконструкцију  

пратећих објеката на локалитету ЦППОВ - наставак  

реализације  уговорених  обавеза  16.700.000,00 

Извођење  радова  на  изградњи  канализације  угіотребњених  

вода, са  пратећим  објектима , од  локалитета  иеточно  од  
Зрењанинског  пута  до  Улице  Бајчи  Жилинског  у  Новом  Саду, 

са  набавком  и  уградњом  материјала  - јіаставак  реализације  

уговорених  обавеза  4.787.577,06 

укупНо  ( І  + 11): 844.715.218,73 

Напомена: фннансијске  вредчости  позuцuја  Програма  инвестицион u.х  актuвно  

uзражене  бвз  ПДВ-а. 
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ТЕКУЋЕ  ОДРЖАВАЊЕ  ВОдОВОдА  И  КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

Позиција  
. 

Назив  гірограмсіе  позиције  
Планирана  вредіiост  

за  2021. годилу  

І  ВОДОВОД  18.000.000,00 

1577 Хаварије  на  водоводној  мрежи  и  прикњучцима  15.600.000,00 

1774 Интервентно  одржавање  водоводне  мреже  2.400.000,00 

ІІ  КАНАЛИЗАЦИЈА  56.400.000,00 

1772 Одржавање  канализације  36.000.000,00 

2406 Интервентно  одржавање  20.400.000,00 

УКУПНО  ( І  + 11): 74.400.000,00 

Напомена: финансијске  вредкости  позиција  Програма  текућег  одржавања  водовода  и  
канализације  су  изражене  са  ПДВ-ом. 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  Плалирана  
вредност  

за  2021. годину  
844.715.218,73 ИНВЕСТИЦИОНЕ  АКТИВНОСТИ  - КАПИТАЛНЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  

ТЕКУЋЕ  ОДРЖАВАЊЕ  ВОдОВОдА  И  КАНАЛИЗАЦИЈЕ  74.400.000,00 

919.115.218,73 УКУПНО: 

,, 

Члан  11. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана  објавњивања  у  ,,Службеном  листу  
Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 352-1/2021-398-1 
19. октобар  2021. године  
НОВИ  САд  

ЗсLмеица  іреседнице  
/ ј  4! 
џ  

Крисин  Караић  
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