
На  основу  члана  39. тачка  31. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19), а  у  вези  са  чланом  2. ст. 3. и  5. Закона  о  комуналним  
делатностима  (,,Службени  гласник  РС , бр.  88/11, 104/16 и  95/18), Скупштина  Града  
Новог  Сада  на  ХХјІ  седници  од  22. децембра  2021. године  доноси  

одлуку  
О  ПРОГРАМУ  ФИНАНСИРАЊА  ОДРЕЂЕНИХ  КОМУНАЛНИХ  ДЕЛАТНОСТИ , 

kAO ДЕЛАТНОСТИ  Од  ЛОКАЛНОГ  ИНТЕРЕСА  У  2022. Години  

Члан  ј . 

Овом  одлуком  утврђује  се  Програм  финансирања  одређених  комуналних  
делатности , као  делатности  од  локалног  интереса  у  2022. години  (у  дањем  тексту: 
Програм ), који  чини  саставни  део  ове  одлуке . 

Члан  2. 

Програм  обухвата  услуге  уништавања  штетних  инсеката , сузбијања  и  уништавања  
амброзије , услуге  прогнозно -извештајних  лослова  у  вези  са  заштитом  здравња  биња, 
услуге  обезбеђивања  услова  за  одржавање  отворених  канала  и  насипа, одржавања  јавног  
осветњења  и  набавке  електричне  енергије  за  јавно  осветњење, услуге  декорације  Града  
Новог  Сада, одржавања  урбаног  мобилијара , одржавања  елемената  визуелних  
комуникација  и  плакатних  места, утврђивања  и  праћења  квалитета  воде  за  пиће, 
одржавања  Општег  информационог  система  Града  Новог  Сада, чишћења  јавних  
поврілина  нскатегоризованих  на  другом  месту  и  друге  услуге  од  значаја  за  опште  уређење  
Града  (опште  позиције ). 

Члан  3. 

Средства  за  реализацију  Програма  обезбеђују  се  из  буџета  Града  Новог  Сада  за  
2022. годину  у  износу  од  1.275.455.996,00 динара  (услуге  по  уговору  520.656946,00 
динара, слецијализоване  услуге  154.799.050,00 динара  и  стални  трошкови  
600.000.000,00 динара). 

Члан 4. 

Стручни  надзор  над  реализацијом  Програма  врјни  Градска  управа  за  грађевинско  
земњиште  и  инвестиције . 

Члан  5. 

Услуге  из  члана  2. ове  одлуке  обавњаће  јавно  комунално  предузеће , привредно  
друштво , предузтник  или  други  привредни  субјект, коме  се  њихово  обавњање  повери , у  
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складу  са  3аконом  о  комуналним  делатностима , одлукама  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  
прописима  којима  се  уређују  јавне  набавке. 

Ближи  услови  за  обавлање  услуга  из  члана  2. ове  одлуке, као  и  међусобна  права  и  
обавезе  утврђују  се  уговором  између  Градоначелника  Града  Новог  Сада  (у  далем  тексту : 
Градоначелник ) или  лица  које  он  овласти  и  јавног  комуналног  предузећа , привредног  
друпјтва , предузетника  или  другог  привредног  субјекта  коме  се  њихово  обавлање  повери . 

Члан  б. 

Програм  реализује  Градска  управа  за  комуналне  послове  (у  далем  тексту: Градска  
управа). 

Градска  управа  уз  претходну  сагласност  Градоначелника , може  извршити  
прерасподелу  планираних  средстава  по  позицијама  Програма  у  оквиру  исте  врсте  услуга , 
ако  постоје  објективне  околности  које  условлавају  потребу  за  извршењем  одређених  
услуга  у  већем  обиму . 

Члан  7. 

Градска  управа  подноси  Скупштини  Града  Новог  Сада  шестомесечни  и  годишњи  
извештај  са  исказаним  физичким  и  финансијским  показателима  о  извршеним  услугама  и  
утрошку  средстава . 

Члан  8. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавњивања  у  ,,Службеиом  листу  
апримењиваћесе  од  1.јануара 2022. Іодине . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА тЈредседн zіца  
Број : 352-312021-348-I 
22. децембар  2020. године  
НОВИ  САД MЅc Јееіа  Маринковић  Радомировић  



НРОГРАМ  ФИНАНСИРАЊА  ОДРЕЂЕНИХ  КОМУНАЛНИХ  ДЕЛАТНОСТИ , 
КАО  ДЕЛАТНОСТИ  Од  ЛОКАЛНОГ  ИНТЕРЕСА  У  2022. ГОДИНИ  

Услуге  у  2022. години  

- Уништавање  штетних  инсеката  
- Сузбијање  и  уништавање  амброзије  
- Прогнозно -извештајни  послови  у  вези  са  
загдтитом  здрава  биЈЂа  

- Отворенн  канали  и  насипи  
- Јавно  осветњење  
- декорација  Града  Новог  Сада  
- Одр?кавање  урбаног  мобилијара  
- Одржавање  елемената  визуелних  комуникација  
и  плакатних  места  

- Утврђивање  и  праћење  квалитета  воде  за  пиће  
- Одржавање  општег  информационог  система  Града  
Новог  Сада  

- Чишћење  јавних  површина  некатегоризованих  
на  другом  месту  

- Опште  позиције  

УНИШТАВАЊЕ  ШТЕТНИХ  ИНСЕКАТА  
1405 Мониторинг  и  контрола  сузбијања  крпења  
1406 Трошкови  анализе  крпења  на  зараженост  
343 Уништавање  крпења  на  неуређеним  зеленим  површинама  и  

уништавање  крпења  на  уређеним  зеленим  површинама  
344 Истраживање  и  мониторинг  симулида  
1408 Сузбијање  и  третман  симулида  
1194 Праћење  бројности  и  контрола  радова  на  сузбијању  комараца  

и  праћење  појаве  инвазивних  врста  инсеката  
12 1 8 Сузбијање  комараца  и  других  штетних  инсеката, 

трошкови  авијације  и  аерофото  снимање  изворишта  
комараца  на  територији  Града  Новог  Сада  

СУЗБИЈАЊЕ  И  УНИШТАВАЊЕ  АМБРОЗИЈЕ  

1567 Сузбијање  и  уништавање  коровске  биЈЂке  амброзије  
1658 Хемијско  уклањање  амброзије  
2410 Картирање  терена  под  коровском  бињком  амброзијом  

и  другим  алергогеним  бињкама , лабораторијска  
и  теренска  истраживања  и  мониторинг  

Планирано  динара  
1,275.455.996,00 

81.436.470,00 
38.000.000,00 

4.000.000,00 
160.000.000,00 
734.000.000,00 
27.309.096,00 
65.022.850,00 

4.600.000,00 
3 1 .362.580,00 

82.600.000,00 

22.500.000,00 
24.625.000,00 

81.436.470,00 
1 .699.200,00 

600.000,00 

5.172.960,00 
1.299.480,00 
1.249.380,00 

4.203.960,00 

67.21 і .490,00 

38.000.000,00 

34.000.000,00 
1.000.000,00 

3 .000.000,00 
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пРогнозно  - ИЗВЕШТАЈнИ  ПОСЛОВИ  У  ВЕЗИ  
СА  злштитом  здРАвл)А  БИЈЂА  

2419 Прогнозно -извештајни  послови  у  вези  са  заштитом  
здрав.ња  била  на  територији  Града  

отвогни  КАнАЛИ  И  нАСиПИ  
493 Рад  стабилних  црпних  станица  на  санацији  воде  
896 Одр?кавање  потока  на  територији  Града  Новог  Сада  
123 1 Одржавање  отворене  мелиорационе  каналске  мреже  

хидрообј  еката  
1232 Одр?кавање  опреме  за  одбрану  од  поплава  и  

подземних  вода  са  подручја  Града  Новог  Сада  
1601 Одржавање  канала  отворене  атмосферске  канализације  

у  Граду  Новом  Саду  
1610 Препумпавање  атмосферских  вода  после  већих  падавина  
2407 Одржавање  устава  у  насипу  І  одбрамбене  линије  

за  одбрану  од  поплава  на  територији  Града  Новог  Сада  
2434 Одржавање  пумпи  на  пловак , са  заменом  постојећих  на  

територији  Града  Новог  Сада  

ЈАВНО  ОСВЕТЈБЕЊЕ  

НАБАВКА  ЕЛЕКТРИЧНЕ  ЕНЕРГИЈЕ  
1240 Трошкови  електричне  енергије  у  Новом  Саду, Петроварадину  

и  на  Петроварадинској  тврђави  
1308 Трошкови  електричне  енергијејавног  осветлења  у  насењеним  

местима  (Сремској  Каменици, Ветернику , Футогу, Бегечу, 
Руменки, Кисачу, Степановићеву , Ченеју , Каћу, Будисави , 
Ковињу , Буковцу , Лединцима  и  Старим  Лединцима) 

ОДРЖАВАЊЕ  ЈАВНОГ  ОСВЕТЈБЕЊА  
1233 Одр?кавањејавног  освет.њења  на  територији  

Града  Новог  Сада  
1307 Одржавањејавног  осветлења  у  насе.њеним  местима  

(Сремској  Каменици , Ветернику , Футогу , Бегечу , 
Руменки , Кисачу ,Степановићеву , Ченеју, Каћу, Будисави , 
Ковињу, Буковцу , Лединцима  и  Старим  Лединцима ) 

ДЕКОРАЦИЈА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
1342 Трошкови  декорације  Града  Новог  Сада  

зајавне  манифестације  и  државне  празнике  
243 1 Трошкови  монтаже , демонтаже  и  складиштења  

свечане  расвете  

4.000.000,00 

4.000.000,00 

160.000.000,00 
15.997.000,00 
43.071.000,00 

76.993.000,00 

495,000,00 

17.446.000,00 
2.998.000,00 

1.800.000,00 

1.200.000,00 

734.000.000,00 

600.000.000,00 

408.000.000,00 

1 92 .000 .000,00 

134.000.000,00 

92.000.000,00 

42.000.000,00 

27.309.096,00 

4.809.096,00 

22.500.000,00 



) 

ОДРЖАВАЊЕ  УРБАНОГ  МОБИЛІ4ЈАРА 65.022.850,00 
1237 Одржавање  урбаног  мобилијара  и  Других  урбаних  елемената  

у  Граду  Новом  Саду 27.422.850,00 
1765 Одржавањедрвених  мостова, бедема  

и  стаза  на  Петроварадинској  тврђави 4.000.000,00 
1779 Одржавање  тартан  стаза  и  других  вештачких  подлога 3.600.000,00 
1778 Одржавање  дечијих  игралишта  и  рекреациоггих  

површина  са  реквизитима 30.000.000,00 

ОДРЖАВАЊЕ  ЕЛЕМЕНАТА  ВИЗУЕЛНИХ  
КОМУНИКАЦИЈА  И  ПЛАКАТНИХ  МЕСТА 4.600.000,00 

1764 Одржавање  елемената  визуелне  комуникације  
и  плакатних  места 4.600.000,00 

УТВРЋИВАЊЕ  И  ПРАЋЕЊЕ  КВАЛИТЕТА  
ВОДЕ  ЗА  ПИЋЕ 31.362.580,00 

689 Утврђивање  и  праћење  квалитета  воде  за  пиће  
на  територији  Града  Новог  Сада 3 I .362.580,00 

ОДРЖАВАЊЕ  ОПШТЕГ  ИНФОРМАЦИОНОГ  
СИСТЕМА  ГРАДА  НОВОГ  САДА 82.600.000,00 

1294 Одржавање  општег  информационог  система  Града  
Новог  Сада 82.600.000,00 

ЧИШЋЕЊЕ  ЈАВНИХ  ПОВРШИНА  
НЕКАТЕГОРИЗОВАНИХ  НА  ДРУГОМ  МЕСТУ 22.500.000,00 

1725 Уклањање  жвакаћих  гума  и  сличних  
нечистоћа  са  тротоара  и  других  јавних  површина  и  
прање  јавних  површина  изграђсних  
од  бехатона  и  сличних  материјала  

2411 Уклањање  графита  са  фасадајавних  зграда  и  споменика  

ОПШТЕ  ПОЗИЦИЈЕ  
2447 Одр?каізањејавних  тоалета  
2430 Поставњање , одржавање  и  уклањање  мобилних  тоалета  

и  санитарних  кабина  
78 Поставњање  табли  са  називима  улица, тргова  и  

пренумерација  кућних  бројева  
1780 Одржавање  фонтана  

12.500.000,00 
10.000.000,00 

24.625.000,00 
5.625.000,00 

4.000.000,00 

5.000.000,00 
I0,000.000,00 
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