
На  основу  члана  39. тачка  33. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лисТ  Града  
Новог  Сада , број  1 1/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХХН  седници  од  22. децембра  
202 1. године, доноси  

одлуку  
О  ПРОГРАМУ  ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ  
ПРЕДУЗЕЋА  ,,вОдОвод  И  КАНАЛИЗАЦИЈА  НОви  САД  И  ТЕКУЋЕГ  

ОДРЖАВАЊА  ВОдОВОдА  И  kАНАЛИЗАЦИЈЕ  ЗА  2022. ГОДИНУ  

ЧлаІІ  1. 

Овом  одлуком  утврђује  се  Програм  инвестиционих  активности  Јавног  комуналног  
лредузсћа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  и  текућег  одржавања  водовода  и  
канализације  за  2022. годину  (у  да.њем  тексту : Програм ), који  чини  саставни  део  ове  
одлуке . 

Члан  2. 

3а  реализацију  Програма  планирана  су  средства  у  буі,іету  Града  Новог  Сада  за  
2022. годину  у  износу  од  1.084.500.000,00 динара , и  то  за: 

- КАПИТАЛНЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  (инвестиционе  активности ) у  износу  од  
968.500.000,00 динара , и  

- ТЕКУЋЕ  ОДРЖАВАЊЕ  ВОДОВОДА  И  КАНАЛИЗАЦИЈЕ  у  износу  од  
ј  ј 6.000!000,00 диггара . 

Члан  3. 

Носилац  активности  г iредвиђених  Програмом  је  Јавно  комунално  предузеће  
,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  (у  да.њем  тексту : Нредузеће ). 

Бли)ки  услови  за  обав.њање  текућег  одржавања  водовода  и  канализације  из  члана  2. 
ове  одлуке, као  и  међусобна  права  и  обавезе , уређују  се  уговором  који  закњучују  
Градогіачелник  Града  Новог  Сада  (у  да.њем  тексту : Градоначелник ) или  пице  које  он  
овласти  и  Предузеће . 

Члан  4. 

Уколико  планирана  средства  из  члана  2. ове  одлуке  не  буду  дово.њна  за  
реализацију  активности  предвиђених  Програмом , недостајућа  средства  обезбедиће  се  из  
сопствених  средстава  Предузећа . 

ЧлаІІ  5. 

Захтев  за  пренос  средстава  капиталних  субвенција , као  и  рачун  за  текуће  
одржавање  водовода  и  канализације  из  члана  2. ове  одлуке , уз  приложену  докумептацију , 



Предузеће  доставла  Градској  управи  за  комуналне  посјјове  (у  даЈЂем  тексту : Градска  
упраза). 

Плаћање, односно  пренос  средстава  из  члана  2, ове  одлуке  на  рачун  Предузећа  
врши  се  на  основу  захтева , који  припрема  Градска  управа, у  складу  са  прогіисима . 

Члап  б. 

Надзор  над  реализацијом  Програма  врши  Градска  управа . 
Стручни  надзор  над  реализацијом  текућег  одржавања  водовода  и  канализације  

предвиђених  Програмом , врши  Градска  управа  за  грађевинско  земњиіпте  и  инвестиције . 

Члап  7. 

Када  се  средства  из  члана  2. ове  одлуке  не  остварују  у  планираном  износу , 
Градоначелник  може  утврдити  приоритетне  активности  у  оквиру  Програма . 

Члаn 8. 

Градска  управа, уз  претходну  сагласност  Градоначелника , може  да  изврши  
прерасподелу  планираних  средстава  у  делу  Програма  текуће  одржавање  водовода  и  
канализације , ако  постоје  објективве  околности  које  условњавају  потребу  за  извршењем  
одређених  услуга  у  већем  обиму  од  планираног . 

Члаn 9. 

Гlредузеће  подноси  Скупштини  Града  Новог  Сада  шестомесечни  и  годишњи  
извештај  о  реализацији  Програма . 

Члаn 10. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавњивања  у  1 Службеном  листу  
Града  Новог  Сада , а  примењиваће  се  од  1. јануара  2022. године . 



ПРОГРАМ  
ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  

,,ВОДОВОД  И  КАНАЛИЗАЦИЈА  НОви  САД  И  ТЕКУЋЕГ  ОДРЖАВАЊА  
ВОДОВОДА  И  kАНАЛИЗАЦИЈЕ  ЗА  2022. ГОДИНУ  

ИНВЕСТИЦИОНЕ  АКТИВНОСТИ  - КАПИТАЛНЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  

Позиција  НАЗИВ  ПРОГРАМСКЕ  ПОЗИЦИЈЕ  
Планираііа  

вредлост  за  2022. 
годиНу  

  

  

Група  радова  І  В  О  д  О  В  О  д  699.000.000,00 

2. ИЗВОРИШТА  85.000.000,00 

Извођење радова на санацији бунара БХД 4 на  
изворишту ,,Ратно острво утискивањем нових  
дренова, са  набавком  и  уградњом  материјала  

85.000.000,00 

8 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ , ГРАЂЕЊЕ  И  
РЕКОНСТРУКЦИЈА  ВОдОВОдНЕ  МРЕЖЕ  . . 

614 000 000 00 

Извођење  радова  на  реконструкцији  водоводне  мрежс  
на  Подбари  (І  фаза, 11 фаза, јЈј  фаза  u Іv фаза) у  Новом  
Саду , са  набавком  и  уградњом  материјала  

80.000.000,00 

Извођење  радова  на  реконструкцији  водоводне  мреже  у  
Улици  Модене  у  Новом  Саду, са  набавком  и  уградњом  
материјала  

6000.000,00 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  
мреже  у  блоку  улица  између  улица  Ћакона  Авакума , 
Живојина  Ћулума  и  канала  дТд  у  Новом  Саду  
(ІІ-фаза), са  набавком  и  уградњом  материјала  

40 000 000 00 
. . 

Извођење  радова  на  реконструкцији  водоводне  мреже  и  
изворишта  (привремено  и  коначно  решење ) у  насењу  
Бегеч  (водоснабдевање  насења  Бегеч  књига  1, 2 и  3), са  
iгабавком  и  уградњом  материјала  

50 000 000 00 
• 

Извођење  радова  на  реконструкцији  водоводне  мреже  у  
Новом  Саду  у  Улици  Орловића  Павла  (од  Улице  
Веселина  Маслеше  до  Улице  Миленка  Грчића), са  
набавком  и  уградњом  материјала  
Извођење  радова  на  реконструкцији  водоводне  мреже  у  
Улици Миленка Грчића (од Улице Корнелија  
Станковића  до  Улице  Облачића  Рада) у  Новом  Саду , са  
набавком  и  уградњом  материјала  

ЈЗ  500 000 00 

• • 

000 000 00 



Извођење  радова  на  реконструкцији  водоводне  мреже  у  
Улици Задружној у Новом Саду, са набавком и  
утрадњом  материјала  
Извођење  радова  на  реконструкцији  водоводне  мреже  у  
Улици  Шекспировој  у  Новом  Саду, са  набавком  и  
утрадњом  материјала  

12.500 ООQОО  

6.500.000,00 

і1звођење  радова  на  реконструкцији  водоводне  мреже  у  
Улици  Стражиловској  (од  улице  Мирослава  Антића  до  
Булевара  цара  Лазара ) у  Новом  Саду, са  набавком  и  
уградњом  материјала  

• 

11 000 000 00 

Извођење радова на изградњи објеката за  
водоснабдсвање  насења  Боцке  - H фаза, са  набавком  и  
уградњом  материјала  - наставак  реализације  обавеза  

225.000.000,00 

Израда пројектно техничке документације за  
реконструкцију  и  изградњу  водоводне  мреже  у  насењу  
Садови  у  Петроварадину  - наставак  реализације  обавеза  

2.500.000,00 

Извођење радова на повезивању насења Бегеч  
са водоводним системом Новог Сада (ЈІ—фаза), 
са набавком и уградњом материјала - наставак  
іеализације  угово .ених  обавеза  

42.500.000,00 

Израда пројектно техничке документације  
магистралног  водовода  у  Улици  Драгослава  Срејовића , 
са пратећим секукдарним цевоводима у насењу  
Ветерник  - наставак  реализације  уговорених  обавеза  

б.000.000,ОО  

Извођење  радова  iia изградњи  секундарне  водоводне  
мреже, у  делу  насења  Липарје  и  Торине  у  Лединцима , 
са набавком и уградњом материјала - наставак  
реализације  уговорених  обавеза  

3.000.000,00 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  
мреже у блоку улица десанке Максимовић , 
Грачаничке , Марије  Бурсаћ , Жичка, Маршала  Жукова, 
Васка  Попе  и  Мила  Милуновића  у  Адицама  у  Новом  
Саду, са  набавком  и  уградњом  материјала  - наставак  
реализације  уговорених  обавеза  

. 

5 000 000 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  - наставак  реализације  
уговорених  обавеза  

7.000.000,00 



Извођење  радова  на  изградњи  примарног  и  секундарног  
вода  за  снабдевање  ВодоМ  радне  зоне  Каћ  северно  од  
магистралног  пута  Нови  Сад 3рењанин , са  набавком  и  
уградњом  материјала  - наставак  реализације  обавеза  

92 500 000 00 

Група  радова  јІ  К  А  Н  А  Л  И  З  А  Ц  Н  Ј  А  269.500.000,00 
12. ЦРПНЕ  СТАНИЦЕ  КАГјАЛИЗАЦИЈЕ  4.000.000,00 

Израда  пројектно  техггичке  документације  за  изградњу  
црпне  станице  атмосферске  канализације  са  пратећим  
објектима  у  Улици  Јована  Храниловића  у  Новом  Саду  
наставак  реализације  уговорених  обавеза  

. 

4 000 000 00 

14 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ , ГРАЂЕЊЕ  И  
РЕКОНСТРУКЦИЈА  КАНАЛИЗАЦИОНЕ  МРЕЖЕ  26 500 000 0 5. . ,0 

Извођење  радова  на  реконструкциј  и канализационе  
мреже  у  Улици  Модене  у  Новом  Саду, са  набавком  и  
уградњом  материјала  

15.000.000,00 

Извођење  радова  на  изградњи  канализационе  мреже  на  
пуТу  Шајкашког  одреда, са  набавком  и  уградњом  
материјала  

50.000.000,00 

Иновирање  идејног  пројекта  и  пројекта  за  извођење  
реконструкције  колектора  канализације  дуж  Футошке  и  
Јеврејске  улице  и  Булевара  Михајла  Пупина  у  Новом  
Саду  - наставак  реализације  уговорених  обавеза  

4 000 000 00 
. • 

Иновирање  главног  пројекта  реконструкције  колектора  
канализације  у  Улици  Мише  димитријевића  у  Новом  
Саду  - наставак  реализације  уговорених  обавеза  

1.500.000,00 

Иновирање  главног  пројекта  реконструкције  главног  
колектора  на  Булевару  крања  Петра  ј  у  Новом  Саду- 
наставак  реализације  уговорених  обавеза  

2.500.000,00 

Извођење  радова  на  сuстему  за  одвођење  атмосферских  
вода  у  зони  надвожњака  у  Кисачкој  улици  у  Новом  
Саду, са  набавком  и  уградњом  материјала  - наставак  
реализације  обавеза  

15.000.000,00 

Извођење  радова  на  изградњи  фекалне  каналuзације  
насења Боцке са везом на канализациони систем  
Сремске  Каменице  (ІІ  фаза), са  набавком  и  уградњом  
Материјала  - наставак  реализације  обавеза  

. . 

105 000 000 00 

Извођење  радова  на  изградњи  фекалне  каiіализације  за  
одвођење  отпадних  вода  радне  зоiiе Каћ северно  од  
магистралног  пута  Нови  Сад  - 3рењанин, са  набавком  и  
уградњом  материјала  - наставак  реализације  обавеза  

72 500 000 00 

УКУПнО  ( І  + 1ј ): 968.500.000,00 
1-јапомена: финансијске  вредности  позиција  Програма  uнвеспіициони.х  активносјни  С)7  
изра. ісене  без  ПДВ-а  

, 



Председјјица  

ТЕКУЋЕ  ОДРЖАВАЊЕ  ВОДОВОДА  И  КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

Позиција  НАЗИВ  НРОГРАМСКЕ  ПОЗИЦИЈЕ  
ПланирагІа  
вредност  за  
2022. годину  

ј  водовод  50.000.000,00 
1577 Хаварије  на  водоводној  мрежи  и  прикучцима  45.000.000,00 

Интервентно  одржавање  водоводне  мреже  5.000.000,00 

11 КАНАЛИЗАЦИЈА  66.000.000,00 

1772 Одржвање  канализације  50.000.000,00 

2406 Интервентно  одржавање  16.000.000,00 

УКУПНО  ( І  + 11): 116.000.000,00 
Ј-іаЈіомена: финансијске  вредности  позиција  Програма  текућег  одрсавања  водовода  и  
канализације  су  изражене  са  ПДВ-оw. 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  Hnaіі upaua 
врсдност  

за  2022. годину  
ИНВЕСТИЦИОНЕ  АКТИВНОСТИ  - КАПИТАЛНЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  968.500.000,00 

ТЕКУЋЕ  ОДРЖАВАЊЕ  ВОдОВОдА  И  КАНАЛИЗАЦИЈЕ  116.000.000,00 

УКУПНО: 1.084.500.000,00 

, 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОдИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУпШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 352-1/2021-465-1 
22. децембар  2021. године  
НОВИ  САД  MЅc. ЈеііаМаринкови h Радомировић  
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