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ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ  ГРАДА  НОВОГ  САдА  

На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, упућује  
Вам  се  Преддог  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  приступању  изради  Локалног  плана  
управлања  отпадом  за  Град  Нови  Сад  за  период  2021-2030. године, са  
Образложењем  и  3акњучком  Градског  већа  Града  Новог  Сада, број : 352-1/2022-
186-јј  од  18.јуна  2022. године, с  молбом  да  се  Предлог  одлуке  о  изменама  Одлуке  
о  приетупању  изради  Локалног  плана  управњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад  за  
период  2021-2030. године, уврсти  у  дневни  ред  седнице  Скупштине  Града  Новог  
Сада  и  да  Скупштина  донесе  Одлуку  у  предложеном  тексту . 



У  складу  са  чланом  67. тачка  1. Статута  Града  Новог  Сада  ( Службсни  іист  Града  Новог  
Сада t ,  број  11/19), поводом  разматрања  Нацрта  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  приступању  изради  
Локалног  плана  управлања  отпадом  за  Град  Нови  Сад  за  период  од  202 І  -2030. године , Градско  всће  
ГрадаНовогСадана   ј4   седници, од  18.06. 2022. године, доноси  

ЗАКЈјУЧАК  

L Утврђује  се  Предлог  одлуке  о  изменаМа  Одлуке  о  приступању  изради  Локалног  плана  
управњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад  за  период  202] -2030. године . 

п. На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада  доставња  се  председници  
Скупштине  Града  Новог  Сада  Предлог  одлуке  о  измеиама  Одлуке  о  приступању  изради  Локалног  
nлана  управлања  отпадом  за  Град  Нови  Сад  за  период  2021-2030. године  и  предлаже  Скупuјтини  
Града  Новог  Сада  да  донесе  ову  одлуку  у  предложеном  тексту. 

Н. За  представника  предлагача  на  седници  Скупштине  Града  Flовог  Сада  и  њених  радних  
тела  одређује  се  Здравко  Јелушић, члан  Градског  већа  Града  Новог  Сада, а  за  повереника  Зораі-
Станојевић , в.д. начелника  Градске  управе  за  комуналне  послове . 
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РЕпУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  ПРОПИСЕ  
Број: ХVј-0120/2О222б8 
З . мај  2022. године  
НОВИ  САД  

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  
ГРАДА  НОВОГ  САДА  

ПЕдМЕТ: Миш%ење  на  Нацрт  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  приступању  изради  
Локалног  плана  управлања  отпадом  за  Град  Нови  Сад, за  период  
2О22030. године  

Градска  управа  за  прописе  размотрила  је  Нацрт  одлуке  о  изменама  
Одлук  о  приступању  изради  Локалног  плана  управЈbања  отпадом  за  Град  Нови  Сад, за  
период  2021-2030. године. 

Градска  управа  за  прописе  нема  примедби  на  Нацрт  одлуке. 

ј: ф{ЕЛНИЦЕ  
: :/ 

. 3ор t Ђорђевuћ  



ПРЕДЛОГ  
На  основу  чл . 13. и  14. Закона  о  управњању  отпадом  ( Службени  гласник  Релублике  

Србије , бр.  36/09, 88/10, і 4/16 и  95/18 др. закон), Скупінтина  Града  Новог  Сада  на  
седници 2022. године  доноси  

ОДЛУКУ  О  ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ  О  пРИСТУпАЊУ  ИЗРАДи  
ЛОКАЛНОГ  ПЛАНА  УпРАВЛАЊА  отпдом  зА  ГРАД  НОВИ  САД  

ЗА  ПЕРИОД  2021-2030. ГОДиНЕ  

Члан  1. 

У  називу  Одлуке  о  приступању  изради  Локалног  плана  управњања  отпадом  за  Град  
Нови  Сад  за  период  202 ј  -2030. године  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  24/2 І ), речи: 
,,за  период  202 1-2030. године  замењују  се  речима: , за  период  2022-203 1. године . 

Члан  2. 

У  члану  1. речи: ,,за  период  202 ј -2030! године  замењују  се  речима: ,,за  лериод  2022-
203 і . године . 

Члан  3. 

Члан  5. мења  се  и  гласи : 

,,Члан  5. 
Решење  о  неприступању  изради  стратешке  процене  утицаја  Локалног  плана  управњања  

отпадом  за  Град  Нови  Сад  за  псриод  2022-203 1. године  на  животну  средину  Градске  улраве  за  
комуналне  послове, број : I ІЈ-352- ј /2021-180 од  15. априла  2021. године  и  број : 111-352-1(2022-
186 од  26. маја  2022. године  донето  на  основу  мишњења  Градске  управе  за  заіuтиту  животне  
средине, број : VГ-501- ј /2021- ј  і 4 од  14. априла  2021. године  и  број : VГ-501-1/2022-165 од  25. 
маја  2022. године, саставни  је  део  ове  

Члал  4. 

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

РЕПУБЛИКА  СРЕИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОдИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Ерој: 
Дана: 
Нови  Сад ПРЕДСЕДНИЦА  

MЅc Јелена  Маринковић  РадоNіировиh 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

Правни  основ  за  доноњење  Одлуке  о  изменама  Одлуке  о  приступању  изради  Локалног  
плана  управњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад  за  период  2021-2030. године  садржанје  у  чл. 13. 
и  14. Закона  о  управњању  отпадом  ( Службени  гласник  Републике  Србијеі , бр. 36/09, 88/10, 
14/16 и  95/18 — др. закон). 

Одредбом  члана  13. Закона  о  управњању  отпадом  уређено  је  да  скупштина  јединице  
локалне  самоуправе  доноси  локални  план  управњања  отпадом  којим  дефинише  цињеве  
управњања  отладом  на  својој  територији  у  складу  са  Стратегијом  управњања  отпадом  и  да  
локални  план  управњања  отладом  припрема  службајединице  локалне  самоуправе  надлежна  
за  послове  управњања  отпадом  у  сарадњи  са  другим  органима  надле)кним  за  послове  привреде, 
финансија, заштите  )кивотне  средине, урбанизма , као  и  са  представницима  привредних  
друпЈтава, односно  предузећа , удружења, стручних  институција , невладиних  и  других  
организација  које  се  баве  заштитом  животне  среднне, укЈЋучујући  и  организације  потрошача. 

Чланом  14. Закона  уређено  је  да  се  Регионални  план  управњања  отпадом  и  Локални  
план  управ.њања  отпадом  доноси  за  период  од  десет  година, а  поново  се  разматрају  сваких  пет  
година, и  по  потреби  ревидирају  и  доносе  за  наредних  десет  година  и  да  садрже: очекиване  
врсте, количине  и  порекло  укупног  отлада  на  територији  Града  Новог  Сада, очекиване  врсте, 
количине  и  порекло  отпада  који  he бити  искориш hен  или  одложен  у  оквиру  територије  
обухваhене  планом, очекиване  врсте, количине  и  порекло  отпада  који  ће  се  прихватити  из  
других  јединица  локалне  самоуправе , очекиване  врсте, количине  и  порекло  отлада  који  ће  се  
отпремити  у  друге  јединице  локалне  самоуправе , цињеве  које  треба  остварити  у  погледу  
лоновне  употребе  и  рециклаже  отпада  у  области  која  је  обухваћена  планом , програм  
сакупњања  отпада  из  домаhинства , програм  сакупњања  опасног  отпада  из  домаћинстава, 
програм  сакупњања  комерцијалног  отпада, програм  управњања  индустријским  отпадом, 
предлоге  за  поновну  улотребу  и  рециклажу  компонената  комуналног  отпада, програм  
смањења  количина  биоразградивог  и  амбалажног  отпада  у  комуналном  отпаду, програм  
развијања  јавне  свести  о  управњању  отпадом, локацију  постројења  за  сакупњање  отгіада, 
третман, односно  поновно  искоришћење  и  одлагање  отпада , укњучујући  податке  о  
локацијским  условима, мере  за  спречавање  кретања  отпада  који  није  обухваћен  планом  и  мере  
за  лоступање  са  отладом  који  настаје  у  ванредним  ситуацијама , мере  санације  неуређених  
депонија, надзор  и  праћење  планираних  активности  и  мера, процену  трошкова  и  изворе  
финансирања  за  лланиране  активности , могућности  сарадње  између  две  или  више  јединица  
локалне  самоулраве , рокове  за  извршење  планираних  мера  и  активности , као  и  друге  податке, 
цињеве  и  мере  од  значаја  за  ефикасно  управњање  отпадом , као  и  да  Регионални  план  и  
Локални  план  морају  да  буду  усаглашени  са  І-Іационалним  плајіом  и  да  се  доставњају  
министарству  у  року  од  30 дана  од  дана  доношења . 

Након  доношења  Регионалног  плана  улравњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  општине  
Бачка  Паланка, Бачки  Петровац, Беочин , Жабањ, Србобран, Темерин  и  Врбас  за  период  2019 
- 2028. године  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  29/20), чланице  потписнице  
Споразума  у  складу  са  законом, приступиле  су  изради  локалних  планова  управњања  отпадом  
за  своје  територије . 

У  постулку  израде  Локалног  плана  управњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад, за  период  
2021-2030. године  приступило  се  доношењу  одлуке  о  потреби  израде  стратешке  лроцене  
утицаја  Плана  на  животну  средину. У  складу  са  чланом  1). став  1. Закона  о  стратешкој  
процени  утицаја  на  животну  средину  је  затражено  Мишњење  Градске  управе  за  заштиту  
животне  средине  о  потреби  израде  стратешке  процене  угицаја  на  животну  средину  
предметног  плана. 

У  року  наведеном  у  члану  1 1. став  3. Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  
средину  доставњеноје  Мишњење  од  стране  Градске  уіiраве  за  заштиту  животне  средиве, број  
УІ-50 l - 1/202 ј  - Ј  14 од  l 4.04.202 1. године , у  којем  Градска  управа  за  запјтиту  животне  средине  
навела  да  уз  потпуну  примену  мера  датих  у  Извештају  о  Стратешкој  лроцени  утицаја  
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, није  
потребно  спроводити  стратешку  процену  утицаја  Локалног  плана  управњања  отпадом  за  Град  
Нови  Сад, за  период  202 І  -2030. године  на  животну  средину . 



Имајући  у  ВиДу  да  је  у  Току  израде  Локалног  плана  управлања  отпадом  за  Град  Нови  
Сад  за  период  2021-2030. године, Влада  Републике  Србије  усвојила  Програм  управ.њања  
отпадом  у  Републици  Србији  за  период  2022-2031. године  (,,Службени  гласник  Републике  

број  12/22), у  цилу  усклађивања  са  наведеним  Програмом , гlредлогом  одлуке  мења  
се  период  важења  плана  у  самом  називу  и  садржини  Одлуке, и  то  тако  што  је  уместо  
предвиђеног  периода  од  2021. до  2030. године  одређен  нови  рок  важења  плана  од  2022. до  
203 1. године. 

Решење  о  неприступан )у  изради  стратешке  процене  угицаја  Локалног  плана  управања  
отпадом  за  Град  Нови  Сад  за  период  2022-203 l. године  на  животну  средину  Градске  управе  за  
комуналне  послове, као  и  мишлење  Градске  управе  заштиту  животне  средине, у  складује  са  
новим  периодом  важења  плана  и  чини  саставни  део  ове  одлуке. 

Имајући  у  виду  наведено , предлаже  се  да  Скупштина  Града  Новог  Сада  донесе  Одлуку  
о  изменама  Одгіуке  о  приступању  изради  Локалног  плана  управ.њања  отпадом  за  Град  Нови  
Сад  за  период  2021-2030. године, у  предложеном  тексту. 

вднлји  
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На  основу  члана  9. ст. 3. и  4. Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  
(,,Службени  гласник  Републике бр. 135/04 и  88/10), а  по  прибавленом  Мишлењу  Градске  
управе  за  заштиту  животне  средине, број  VI-501-I/2022-165 од  25. маја  2022. године, Градска  
управа  за  комуналне  послове  доноси  

РЕШЕЊЕ  
о  изменама  Решења  о  ііелриступању  изради  стратешке  лроцене  утицаја  

Локалног  ллана  управлања  отпадом  за  Град  Нови  Сад, 
за  период  од  2021-2030. године  на  живот iіу  средину  

У  називу  Решења  о  неприступању  изради  стратеІіке  процене  утицаја  Локалног  плана  
управлања  отпадом  за  Град  Нови  Сад, за  период  од  2021-2030. године  на  животну  средину, број : 
111-352-1/202 ј  -180 од  15. априла  2021. године, речи: ,,за  период  од  2021 -2030. године  замењују  се  
речима : ,,за  период  2022-203 l. године . 

У  ставу  1. речи: ,,за  период  од  2021-2030. године  замењују  се  речима: ,,за  период  2022-
2031. године  

У  ставу  2. речи : ,,за  период  од  2021-2030. године  замењују  се  речима: ,,за  период  2022-
203 ј . године . 

Ово  решење  објавити  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

Правни  основ  за  доношење  Решења  о  изменама  Решења  о  неприступању  изради  стратешке  
процене  утицаја  Локалног  плана  управлања  отпадом  за  Град  Нови  Сад, за  период  од  2021-2030. 
године  на  животну  средину  садржанје  у  члану  9. ст. 3. и  4. Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  
на  животну  средину  (,,Службени  гласник  Републике  Србије , бр.  135/04 и  88/10), а  по  
прибавњеном  Мишлењу  Градске  управе  за  заштиту  животне  средине , број  УI-50 l - 1/2022- ј  65 од  
25. маја  2022. године. 

Одредбом  члана  9. ст. 3. и  4. Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  
уређено  је  да  орган  надлежан  за  припрему  плана  и  програма  којима  је  предвиђено  коришћење  
мањих  површина  на  локалном  нивоу  или  у  случају  мањих  измена  планова  и  програма  које  не  
захтевају  прописани  поступак  усвајања, као  и  за  планове  и  програме  који  нису  наведени, може  
одлучити  да  се  не  израђује  стратешка  процена  о  чему  претходно  прибавла  мишлење  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  
основу  којихје  одлучено  да  се  не  приступи  изради  стратешке  процене. 

Након  доношења  Регионалног  плана  управлања  отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  општине  
Бачка  Паланка, Бачки  Петровац, Беочин, Жабајі, Србобран , Темерин  и  Врбас  за  период  2019 - 
2028. године  (,,Службени  лист  Града  Новог број  29/20), чланице  потписнице  Споразума  у  
сјсіаду  са  законом, приступиле  су  изради  локалних  планова  управњања  отпадом  за  своје  
територије . 

У  поступку  израде  Локалног  плана  управлања  отпадом  за  Град  Нови  Сад, за  период  202 1-
2030. године  приступило  се  доношењу  одлуке  о  потреби  израде  стратешке  процене  утицаја  Плана  
на  животну  средину. У  складу  са  чланом  1 1. став  1. 3акона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  
животну  срединује  затражено  Мишлење  Градске  управе  за  заштиту  животне  средине  о  потреби  
израде  стратешке  процене  утицаја  на  животну  средину  предметног  плана. 



У  року  наведеном  у  члану  I 1. став  З . Закона  о  стратеідкој  процени  утицаја  на  животну  
средину  доставленоје  Мишлење  од  стране  Градске  управе  за  запјтиту  животне  средине, број  Уl-
50 1- 1/1202 1- 1 14 од  14.04.202 1. године , у  којем  Градска  управа  за  заштиту  животне  средине  навела  
да  уз  потпуну  примену  мера  датих  у  Извештају  о  Стратешкој  процени  утицаја  Регионалног  плана  
управњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  општине  Бачка  Паланка, Бачки  Петровац, Беочин, Жабал., 
Србобран , Темерин  и  Врбас  за  период  2019 - 2028. године, није  лотребно  спроводити  стратсіuку  
процену  утицаја  Локалног  плана  управњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад, за  период  2021-2030. 
године  на  животну  средину. 

Наиме, Скупштина  Града  Новог  Сада  донела  је  на  6L седниІІи  од  28. фебруара  2020. 
године  Регионални  ллан  управлања  отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  олштине  Бачка  Паланка, Бачки  
Петровац, Беочин, Жаб&њ, Србобран, Темерин  и  Врбас  за  период  2019 - 2028. године  (,,Службени  
лист  Града  Новог  Сада , број  29/20). Пре  доношења  Регионалног  плана, у  складу  са  Заклучком  
Градског  већа  Града  Новог  Сада, број  352-1/2019-607-јј  од  31. деііембра  2019. године, Градска  
управа  за  комуналне  послове  и  Међуопштинска  радна  група  за  управњање  комуналним  отпадом, 
у  периоду  од  3. до  l 8. јануара  2020. године, спровеле  су  Јавну  расправу  и  јавни  увид  о  Нацрту  
регионалног  плана  улравњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  олштине  Бачка  Паланка, Бачки  
Петровац, Беочин , Жаб&њ, Србобран , Темерин  и  Врбас  за  период  2019-2028. године  са  
Извештајем  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  Регионалног  плана  управлања  
отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  општине  Бачка  Паланка, Бачки  Петровац, Беочин, Жаб&њ, Србобран , 
Темерин  и  Врбас  за  период  2019 - 2028. године . 

ИмајуГіи  у  виду  наведено , а  с  обзиром  на  то  да  је  Стратешком  проценом  утицаја  на  
животну  средину  за  Регионални  план  управњања  отпадом  извршена  потпуна  аuализа  утицаја  на  
животну  средину  за  подручје  на  којем  се  налази  Град  Нови  Сад, утврђено  је  да  је  непотребно  
понавлати  посl)пак  Стратешке  процене  утицаја  на  животну  средину  за  план  истог  обухвата . 

С  обзиром  даје  у  току  израде  Локалног  плана  управлања  отпадом  за  Град  Нови  Сад, за  
период  2021-2030. године, Влада  Републике  Србије  усвојила  Програм  управњања  отладом  у  
Републици  Србији  за  период  2022-2031. годиuе  (,,Службени  гласник  Републике  Србије , број  
12/22), у  цињу  усклађивања  са  наведеним  Програмом , потребно  је  изменити  Одлуку  о  
приступању  изради  Локалног  ллана  управњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад  за  период  2021-2030. 
године  уделу  који  се  односи  на  период  важења  плана, а  какоје  Репење  о  uеприступању  изради  
Стратепјке  процене  утицаја  Локалног  плана  управњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад, за  период  
2021-2030. године  на  животну  средину  саставни  део  наведене  одлуке  неопходно  је  и  период  
важења  Решења  ускладити  са  периодом  важења  Програма . 

Имајући  у  виду  наведено , донетоје  решење  као  у  диспозитиву . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОдИНА  
ГРАД  НОВИ  САд  
Градска  управа  за  комуналне  послове  
Број : 111-352-1/2022-186 
дана: 26.05!2022. године  
НОВИ  САД  



РЕПУБЛИјл, СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАд  НОВИ  САД  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  
Број: Vј-501-1/2022-165 
Датум: 25. мај  2022. године  
Ноби  Сад  
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Градска  управа  за  заштиту  животне  средине, на  основу  члана  11. став  2. 3акона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , број  135/2004 и  88/2010), поступајући  по  захтеву  Градске  управе  за  комуналне  послове  Града  Новог  Сада, јіј-352-1/2022-186 од  24. маја  2022. године, даје  

МИШГћЕЊЕ  

НА  ПРЕДЛОГ  РЕШЕЊА  О  ИЗМЕНАМА  РЕШЕЊА  О  НЕПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕјЈЈКЕ  ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ЛОКАЛНОГ  ПЛАНА  УГјРАВњАњА  ОТПАДОМ  ЗА  ГРАД  НОВИ  САД, ЗА  ПЕРИОД  Од  2021-2030. ГОДИНЕ  НА  жиВоТну  СРЕДИНУ  

Градска  управа  за  ааштиту  животне  средине  саггіасна  је  са  Предлогом  решења  о  изменама  Решења  о  неприступању  изради  стратешке  процене  утицаја  Локалног  плана  управгbања  отпадом  за  Град  Нови  Сад, за  период  од  2021 - 2030. године  на  животну  средину. 

О  б  разл  оже  ње  

Чланом  11. Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину, прописаноје  да  је  у  прилреми  одлуке  о  изради  стратешке  процене, односно  сдпуке  о  непристугјању  изради  стратешке  процене , орган  надлежан  за  припрему  ппана  и  програма  дужан  да  од  органа  надпежног  за  поспове  заштите  животне  средине  прибави  мишгbење. Градска  управе  за  комуналне  поспове  Града  Новог  Сада, доставила  је  Градској  управи  за  ааштиту  животне  средине  захтеа, број: Іјј-352-1/2022-186 сд  24. маја  2022. године, за  давање  мишњења  на  гЈредлог  решења  о  изменама  Решења  о  непристулању  изради  стратешке  лроцене  утицаја  Локалног  плана  управњања  отпадом  аа  Град  Нови  Сад, за  период  од  2021 - 2030. године  на  животну  средину. 

Уз  Захтев  доставгbени  су: 
- Решење  о  изменама  решења  о  непристулању  изради  стратешке  процене  утицаја  Локалног  ллана  улравњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад, за  период  од  2021 - 2030. године  на  животну  средину, 
- Нацрт  одлуке  о  изменама  одлуке  о  приступању  изради  Локапног  nлана  управњања  отладом  за  Град  Нови  Сад, за  период  за  период  2021 - 2030. године. 



Градска  управа  за  заштиту  животне  средине  је  размотрила  доставЈ-bену  документацију  у  којој  је  Наведено  да  је  у  току  израде  јlокапног  ппана  управњања  Отпадом  за  Град  Нови  Сад  за  периода  2021-2030. године , Влада  Републике  Србије  усвојила  Програм  упрабњања  отпадом  у  Републици  Србији  за  период  2022-2031. гоДиНе! У  цињу  УСКЈ-іађиВања  са  наведеним  национагјним  програмом  извршена  је  измена  периода  важења  плана, те  је  уместо  речи: за  период  од  2021-2030. године , одређен  нови  рок  важења  плана  за  период  2022-2031 године . Имајући  у  биду  Напред  наведено, Градска  управа  за  заштиту  ЖивоТне  средине  је  сагјіасна  са  Предј-іогом  решења  о  изменама  Решења  О  Неприступању  изради  стратешке  процене  утицаја  Локаnног  плана  управњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад, за  период  од  2021 - 2030. године  на  Животну  средину. 

в.д. НАЧЕлНик , 
kс  4? 

мрдгица  Бранковић  
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