
РЕПУБЈH{КА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  нови  САД  
гРАдско  ВЕЋЕ  
Број : 352- 1/2022-213-11 
дана: 18.јуна 2022. године  
НОВИ  САД  

ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  

На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, упућује  
Вам  се  Предлог  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  акгивности  
Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  и  текућсг  
одржавања  водовода  и  канализације  за  2022. годину, са  Образложењем  и  
3аклучком  Градског  већа  Града  Новог  Сада  број : 352-1/2022-213-11 од  18. јуна  
2022. године, с  молбом  да  се  Предлог  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  
инвестиционих  активности  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  

Нови  Сад  и  текућег  одржавања  водовода  и  канализације  за  2022. 
годину, уврсти  у  дневни  ред  седницс  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  да  
Скупштина  донесе  Одлуку  у  предложеном  тексту . 

ГРАДОНАЧЕЛНИК  

Munoіu Вучевић  

? 



ГРАДОНАЧЕЛНИК  

мијіош  Вучевић  

На  основу  члана  67. тачка  ј . Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , број  11/19) поВодоМ  разматрања  Нацрта  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  
инВесТициоНих  аіпивности  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  
и  текућег  Qдржавања  водовода  и  канализације  за  2022. годину, Градско  веће  Града  Новог  Сада  
на   147.седнициод   18.06. 2022. године,доноси  

ЗАКЊУЧАК  

I. Утврђује  се  Предлог  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  
активности  Јавног  комуналног  предузећа  ,,8одовод  и  канализација  Нови  Сад  и  текућег  
одржавања  водовода  и  канализације  за  2022. годину. 

јј. На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада  доставга  се  
председници  Скупштине  Града  Новог  Сада  Предлог  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  
инвестиционих  аіnивности  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  
и  текућег  одржавања  водовода  и  канализације  за  2022. годину  и  предлаже  Скупштини  Града  
Новог  Сада  да  донесе  ову  одлуку  у  предложеном  тексту. 

јјј . за  представника  предпагача  на  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  њених  
радних  тепа  одређује  се  3дравко  Јелушић , члан  Градског  већа  Града  Новог  Сада, а  за  
повереника  3оран  Станојевић , в.д. начелника  Градске  управе  за  комуналне  послове. 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
AyTOHONIHA ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКО  ВЕЋF ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број: 352-1/2022-213-Іј  
дана: 18.06.2022.године  
нОВи  САД  



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НовИ  САД  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  ФИНАНСИЈЕ  
Број: 400-1/22-977-Vјјј  
17. јун  2022. године  
НОВИ  САД  

ГРАДСКА  УЛРАВА  ЗА  КОМУНАЛНЕ  ПОСЛОВЕ  

ПРЕДМЕТ: Мишњење  на  Нацрт  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  
инвестиционих  активности  Јавног  комуналног  предузећа  
,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  и  текућег  одржавања  
водовода  и  канализације  за  2022. годину  

Поводом  вашег  дописа  број  јіІ-352-1/22-213 од  13. јуна  2022. 
године, којим  тражите  мишњење  на  Нацрт  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  
Програму  инвестиционих  активности  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  
и  канализација  Нови  Сад  и  текућег  одржавања  водовода  и  канализације  за  
2022. годину, обавештавамо  вас  да  је  Градска  управа  за  финансије  
размотрила  предметни  материјал  из  оквира  своје  надпежности  и  
констатовала  да  су  укупна  средства  за  реализацију  оВог  програма  у  износу  
од  1.Обі .854.607,64 динара, од  чега  945.854.607,64 динара  за  капиталне  
субвенције  и  116.000.000,00 динара  за  текуће  одржавање  водовода  и  
канализације , планирана  и  Нацртом  одлуком  о  буџету  Града  Новог  Сада  за  
2022. годину, а  с  обзиром  на  Изјаву  о  неутралним  финансијским  ефектима  
акта, у  тачки  7. приложених  Обрасца  ПФЕ, Градска  управа  за  финансије  
сагласна  је  да  се  предметни  материјал  упути  у  дању  процедуру . 



ГГГ/БЛКл  СЕИЈА  
АУТО -{ОМНАПОКРАЈИНАВОЈВОдИНА  

ГРт- д САД  
Г2АДС  УПРАВА  А  ПРОПИСЕ  
Бро : ХV1-О12-0/2022-З 12 

уи 2022. године  

Т/Л/. ООГСАдА  

пг МишЈЋење  на  !-јацрт  одлуке  о  нзменама  Одлуке  о  Пројраму  
инвестициоии  активности  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  
канализациа  Нови  Сад  и  текућег  одржавања  водовода  и  канализације  
за  2022. годину  

Градска  управа  за  прописе  размотрилаје  Нацрт  одлуке  о  изменама  Одлуке  
с  Гора стицис uих  актианости  Јавног  комунапног  предузеhа  Водовод  и  
:аацна  ози  Сад  и  текућег  одржавања  водовода  и  канализацие  за  2022. ГОдИІІ  

Градска  управа  за  прописе  нема  примедби  на  Нацрт  одлуке. 

Вд  НАЧЕЛНИДЕ  
Зора  Ђорђевћ  



ПРЕДЛОГ  

На  основу  чЈіана  39. тачка  33. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  
СадаЕ, број  11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на   седници  од   2022. 
године , доноси  

одлуку  
о  ИЗМЕНАМА  ОдЛУКЕ  О  ПРОГРАМУ  Иј-IВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  ЈАВНОГ  

КОМУНАЈІНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  ,,ВОДОВОД  И НОВИ  САД  И  ТЕКУЋЕГ  
ОДРЖАВАЊА  ВОДОВОДА  И  КАНАЛИЗАцИЈЕ  ЗА  2022. ГОдиНУ  

Члан  1. 

У  Одлуци  о  Програму  инвестиционих  активности  Јавног  комуналног  предузећа  
,Е Водовод  и  канализацијаЕЕ  Нови  Сад  и  текућег  одржавања  водобода  и  канализације  за  2022. 
годину  ( Службени  лист  Града  Нобог  Сада , бр. 57/21 и  16/22), члан  2. мења  се  и  гласи: 

,,Члан  2. 

За  реализацију  Програма  планирана  су  средства  у  буџету  Града  Новог  Сада  за  2022. 
годину  у  износу  од  1.061.854.607 Е64 динара  и  то  за: 

- К4ПИТАлНЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  (инвестиционе  актибности ) у  износу  од  945.854.607,64 динара , и  
- ТЕКУЋЕ  ОдРЖАВАЊЕ  ВОДОВОДА  И  КАНАЛИЗАЦИЈЕ  у  износу  од  116.000.000,00 динара.. 

Члан  2. 

Програм  инвестиционих  активности  Јавног  комуналног  предузегіа  ,,Водовод  и  
канализација  Ноби  Сад  и  текућег  одржавања  водовода  и  канализације  за  2022. годину, који  је  
саставни  део  ове  одпуке , мења  се  и  гласи: 

,,ПРОГРАМ  
ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  

,,ВОДОВОД  И  КАНАЛИЗАЦИЈА  НОВИ  САД  И  ТЕКУЋЕГ  ОдРЖАВАЊА  ВОдОВОдА  И  
КАНАПИЗАЦИЈЕ  ЗА  2022. ГОдИј-IУ  

ИНВЕСТИЦИОНЕ  АКТИВНОСТИ  - КАПИТАТЈНЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  

Позиција  Назив  nрограмске  позиције  
Планирана  
вредност  

за  2022. годину  
Група  
радова  І  В  О  д  О  В  О  д  GIЗ.344.480,45 

2. ИЗВОРИШТА  85.000.000,00 
Избођење  радова  на  санацији  бунара  БХД  4 на  извориuјту  Ратно  
острво , утискивањем  новuх  дреноба , са  набавком  и  уградњом  
материјала  

85.000.000,00 

8 ПРОЈЕКТОВАЊЕ , ГРАЋЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА  
ВОдОВОдНЕМРЕжЕ  528 344 480 45 

. 

Израда  пројектне  документације  за  реконструкцuју  и  изградњу  
бодоводне  мреже, дуж  улица  дунавска , Шкоnска  и  двор, у  
Сремској  Каменици  

1.400.000,00 

Израда  пројектне  документације  за  изградњу  водоводне  мреже  
дуж  гіута  Нови  Сад  Темерин  (од  парцеле  3433 КО  Ченеј  до  
огледних  поња  Института  за  ратарство  и  повртарство ) 

1.600.000,00 

Извођење радоба на повезивању насења Бегеч  
са водоводним систеМом Новог Сада (HL-фаза), 
са  кабавком  и  уградњом  материјала  

ео.000.000,оо  

Избођење радова на реконструкцији водоводне мреже на  
Подбари  (І фаза) у  Новом  Саду, са  набавком  и  уградњом  
Материјала  - уређење  Алмашког  краја  у  Новом  Саду  

5.000.000,00 

Извођење  радова  на  реконструкцији  водоводне  мреже  у  Улици  
Модене  у  Нобом  Саду, са  кабавком  и  уградњом  материјала  . . 

13 000 000 00 



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

60 00 00 . ,00 

Извођење  радова  на  изградњи  објеката  за  водоснабдевање  
Насења  Боцке  - 1 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  реаЈ-іизације  обавеза  

2.500.00000 

Извођење радова на повезивању насења Бегеч  
са водоводним системом Новог Сада (јј-фаза), 
са  набавком  и  уградњом  материјала  - наставак  реализације  
уговорених  обавеза  

. 

42 500 000 00 

Израда  пројектно  техничке  документације  магистрапног  водовода  
у Улици драгослава Срејовића , са пратеГіим секундарним  
цевоводима у насењу Ветерник - наставак реализације  
уговорених  обавеза  

. - 

б  000 000 00 

Извођење  радова  на  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  Миnуновића  у  

ицама  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  
канапа  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  - Зрењанин , са  набавком  и  уградњом  материјала  - 
наставак  реализације  обавеза  

. - 

96 344 480 45 

Група  
радова  Н  К  А  Н  А  Л  И  З  А  Ц  И  Ј  А  332.510.127,јд  

12. ЦРПНЕ  СТАНИЦЕ  КАНАПИЗАЦИЈЕ  4.000.000,00 
Израда  пројејо-но  техничке  документације  за  изградњу  црпне  

4 000 000 00 
. • 

станице  атмосферске  канализације  са  пратећим  објектима  у  
Улици  Јована  Храниповића  у  Новом  Саду  - наставак  реализације  
уговорених  обавеза  

14. ПРОЈЕКТОВАЊЕ , ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА  
КАНАЛИЗАЦИОНЕ  МРЕЖЕ  . . 

328 510 127 19 

Израда  пројектне  документације  за  реконструкцију  и  изградњу  
канализационе  мреже  дуж  улица  Руменачки  пут  и  Руменачке  (од  
кружног  тока  на  Булевару  Европе  до  Булевара  крања  Петра  І ) 

8.000.000,00 

Израда  пројектне  документације  за  изградњу  канализације  у  делу  
индустријске  зоне  Север  1 (подручје  обухваћено  улицама  Булевар  
Европе , Приморска , Кписански  пут, Милеве  Симић, Професора  
Грчића  и  Јадранска ) 

- - 

б  500 000 00 

Израда пројектне документације за повезивање фекалне  
канализације  насења  Каћ, Будисава  и  Шангај , на  канализацију  у  
улици  Пут  Шајкашког  одреда  

7.000.000,00 

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

15 000 000 00 

Извођење  радова  на  изградњи  канаnизационе  мреже  на  путу  
Шајкашког  одреда , са  набавком  и  уградњом  материјала  90 000 000 00 

. - 

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

. - 

4 000 000 00 



Иновирање главног пројејсга реконструкције колектора  
канализације  у  Улици  Мише  димитријевића  у  Новом  Саду  - 

наставак  реализације  уговорених  обавеза  
1.500.000,00 

Иновирање  главног  пројекга  реконструкције  главног  копектора  на  
Булевару  крања  Петра  і  y Новом  Саду  - наставак  реализације  
уговорених  обавеза  

2.500.00000 

Извођење  радова  на  систему  за  одвођење  атмосферских  вода  у  
зони  надвожњака  у  Темеринској  и  Кисачкој  упици  у  Новом  Саду  (І  
фаза  - Извођење  радова  на  систему  за  одвођење  атмосферских  
вода  у  зони  надвожњака  у  Кисачкој  улици  у  Новом  Саду), са  
набавком  и  уградњом  материјапа  - наставак  реализације  обавеза  

15.000.000,00 

Извођење  радова  на  изградњu фекалне  канализације  насења  
Боцке  са  везом  на  канализацuони  систем  Сремске  Каменице  (11 
фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак  
реализацuје  обавеза  

. 

105 257 002 79 

Извођење радова на uзградњи фекалне канализације за  
одвођење отпадних вода радне зоне Каћ северно од  
магистралног  пута  Нови  Сад  - зрењанин , са  набавком  и  уградњом  
материјала  - наставак  реалuзације  обавеза  

73 753 124 40 
. . 

УКУПНО  ( і  + јј ): 945.854.607,64 
апомена  uнансијске  ередности  позuција  Програмв  инееспиционих  акмиеносми  су  uзражене  без  П,ЦВ-а. 

 

ТЕКУЋЕ  ОДРЖАВАЊЕ  ВОДОВОДА  И  КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

Позиција  Програмска  позиција  
Планирана  
вредност  за  
2022. годину  

І  ВОДОВОД  50.000.000,00 
1577 Хаварије  на  водоводној  мрежи  и  прикњучцима  45.000.000,00 
1774 Интервентно  одржавање  водоводне  мреже  5.000.000,00 

І! КАНАЈІИЗАЦИЈА  66.000.000,00 
1772 Одржавање  канализације  37.000.000,00 
2406 Интервентно  одржавање  29.000.000,00 

УКУГtНО  ( ј  + 11): IIб.ООО.ООО,ОО  
иапомена: финансuјске  врености  позuцuја  Програма  текућег  одржаеања  еодоеода  и  каналuзације  су  uзражене  са  
ПДВ-ом. 

РЕКАПИТУЈ1АЦИЈА  а  

за  2022. годину  
ИНВЕСТИЦИОНЕ  АКТИВНОСТИ  - КАПИТАЈ1НЕ  СУВВЕНЦИЈЕ  945.854.607,64 

ТЕКУЋЕ  ОДРЖАВАЊЕ  ВОдОВОдА  И  КАНАЛИЗАЦИЈЕ  б.ООО.ООО,ОО  

УКУПНО: 1.061.854.607,64 

Члан  3. 

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



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

Правни  основ  за  доношење  Одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  
активности  Јавног  комуналног  предузећа  Водовод  и  канализација  Нови  Сад  и  текуТіег  
одржавања  водовода  и  канализације  за  2022. годину  садржан  је  у  члану  39. тачка  33. Статута  
Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  ј1119), којим  је  прописано  да  
Скупштина  Града  Новог  Сада, у  скпаду  са  законом, доноси  програме  инвестиционих  
активности  за  јавна  комунална  предузећа  и  друштва  капитала  за  обавгbање  делатности  од  
опLптег  интереса, чији  је  оснивач  Град  Нови  Сад. 

Предлог  измене  Програма  инвестиционих  активности  Јавног  комуналног  предузећа  
Водовод  и  канализација  Нови  Сад  и  текућег  одржавања  водовода  и  канајіизације  за  2022. 
годину  утврдио  је  Надзорни  одбор  Јавног  комуналног  предузеТіа  ,,Водовод  и  канализација  
Нови  Сад, на  38. седници  одржаној  7. јуна  2022. године. 

Предлогом  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  аіпивности  Јавног  
комуналног  предузећа  Водовод  и  канализација  Нови  Сад  и  текућег  одржавања  водовода  и  
канализације  за  2022. годину  укупна  планирана  финансијска  средства  за  реализацију  
Програма  смањена  су  са  1.091.500.000,00 динара  на  1.061.854.607,64 динара. 

Укупно  планирана  финансијска  средства  за  део  Програма  ,,ВОДОВОД  умањена  су  за  
92.655.519,55 динара  и  износе  613.344.480,45 динара, rі pu чему  се  умањење  односи  на  тачку  
Програма  8. ПРОЈЕКТОВАЊЕ , ГРАЂЕЊЕ  И  РЕКОНСТРУКЦИЈА  ВОДОВОДНЕ  МРЕЖЕ  за  
коју  планирана  финансијска  средства  након  умањења  износе  528.344.48045 динара, а  измене  
су  извршене  на  следећи  начин: 

Уводе  се  четири  нове  позиције  Програма: 

Израда  пројектне  документације  за  реконструкцију  и  изградњу  водоводне  мреже, дуж  
уј-тица  дунавска, Школска  и  двор, у  Сремској  Каменици  

Наведеном  изменом  планира  се  израда  пројектне  документације  за  реконструкцију  водоводне  
мреже  у  улици  дунавској , с  обзиром  да  је  постојећа  мрежа  неодговарајућег  профила, као  и  за  
изградњу  недостајуТіе  водоводне  мреже  у  улицама  Школска  и  двор  у  Сремској  Каменици , а  
чиме  би  се  побоrbшало  водоснабдевање  у  наведеним  улицама  и  решио  проблем  
водоснабдевања  стамбених  објеката  у  улици  двор, који  немају  воду  за  пиће. 
Планирана  вредност  наведене  инвестиције  износи  1.400.000,00 динара. 

Израда  пројектне  документације  за  изградњу  водоводне  мреже  дуж  пута  Нови  Сад  
Темерин  (од  парцеле  3433 КО  Ченеј  до  огледних  пога  Института  за  ратарство  и  
повртарство ) 

Израдом  пројектне  документације  за  комунално  водоводно  огіремање  дуж  пута  Нови  Сад  - 
Темерин , решио  би  се  проблем  водоснабдевања  стамбених  објеката  у  насегbу  •Црвене  
зграде , где  одређени  број  домаћинстава  нема  воду  за  пиће. 
Планирана  вредност  наведене  инвестиције  износи  1.600.000,00 динара . 

Извођење  радова  на  повезивању  насења  Бегеч  са  водоводним  системом  Новог  Сада  
(јјј-фаза), са  набавком  и  уградњом  материјапа  

Изградња  доводника  воде, чија  се  11 фаза  управо  завршава  (радови  се  завршавају  на  самом  
улазу  у  насење  Футог), је  приоритетна  активност  како  би  се  насење  Бегеч  у  што  краћем  року  
гіовезало  на  водоводни  систем  Града  Новог  Сада. Изградња  доводника  је  трајно  решење  
водоснабдевања  насења  Бегеч, а  уједно  се  и  побоњшава  водоснабдевање  насења  кроз  које  
доводник  пролази  ( дице, Ветерник , а  изградњом  11 фазе  и  насење  Футог), штоје  од  изузетног  
значаја  за  стабилност  целог  система . Трећом  фазом  изградње  доводника  за  Бегеч, 
стабиnизовао  би  се  систем  водоснабдевања  у  насењу  Футог, који  је  нарочито  нарушен  током  
летњег  периода . 
Процењена  вредност  ове  капиталне  инвестиције  износи  100.000.000,00 динара  и  делом  ће  се  
финансирати  из  капиталних  субвенција  Града  Новог  Сада  у  2022. години  у  планираном  износу  
од  60.000.000,00 динара, а  делом  из  истих  извора  у  2023. години  у  планираном  износу  од  
40.000.000,00 динара . 



Извођење  радова  на  реконструкцији  водоводне  мреже  на  Подбари  (І  фаза) у  Новом  
Саду, са  набавком  и  уградњом  материјала  - уређење  Алмашког  краја  у  Новом  Саду  

Радови  у  оквиру  ове  позиције  су  повезани  са  пројектом  уређења  Алмашког  краја  у  Новом  Саду  
и  са  реконструкцијом  канапизационе  мреже  у  насету  Подбара , која  ће  се  реализовати  кроз  
пројекат  Чиста  Србија . 
Планирана  вредност  ове  инвестиције  износи  5.000.00000 динара. 

Увећавају  се  средства  за  реализацију  позиције  Програма: 

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

С  обзиром  да  је  у  претходном  периоду  у  више  наврата  уочен  раст  цена  материјала  и  опреме, 
у  складу  са  новим  ценама  на  тржишту  гіроцењена  је  нова  вредност  ове  инвестиције , тако  да  
уместо  првобитне  вредности  од  80.000.000ј 00 динара  она  сада  износи  90.000.000,00 динара  и  
делом  ће  се  финансирати  у  2022. години  у  износу  од  60.000.000,00 динара , а  делом  из  истих  
извора  у  2023. години  у  износу  од  30.000.000,00 динара . 
Сходно  наведеном , потребно  је  обезбедити  додатна  средства  у  износу  од  20.000.000,00 у  
2022. години . 

Бришу  се  позиције  Програма : 

Извођење  радова  на  реконструкцији  водоводне  мреже  на  Подбари  (І  фаза, ІІ  фаза, 111 
фаза  u Іv фаза) у  Новом  Саду, са  набавком  и  уградњом  материјапа  

Од  наведене  инвестиције  се  одустаје  из  разлога  што  исту  неће  бити  могуће  реализовати  у  
2022. години, због  измене  начина  финансирања  и  пројејо-них  решења  у  обухвату  Алмашког  
краја, као  и  динамике  извођења  радова . 

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

Реконструкцију  водоводне  мреже  и  изворишта  у  насењу  Бегеч  је  потребно  синхронизовати  са  
изградњом  доводника  на  повезивању  насења  Бегеч  са  водоводним  системом  Новог  Сада, чија  
се  ІІ  фаза  управо  завршава . 36ог  новонастале  ситуације  и  раста  цена  на  тржишту  те  увећане  
процењене  вредности  ове  инвестиције  и  немогућности  финансирања  обе  инвестиције  
истовремено , планирана  средстава  за  реконструкцију  водоводне  мреже  и  изворишта  у  насењу  
Бегеч  преусмерена  су  на  изградњу  ІІІ  фазе  доводника  за  предметно  насење. 

Такође, бришу  се  и  следеће  позиције  Програма : 

Извођење  радова  на  реконструкцији  водоводне  мреже, у  Новом  Саду, у  Улици  Орповић  
Лавпа  (од  Улице  Веселина  Маслеше  до  Улице  Миленка  Грчића), са  набавком  и  уградњом  
материјава , за  којује  био  гіпаниран  износ  од  13.500.000,00 динара , 

Извођење  радова  на  реконструкцији  водоводне  мреже  у  Улици  ІViипенка  Грчића  (од  
Улице  Корнелија  Станковића  до  Упице  Обnачића  Рада) у  Новом  Саду, са  набавком  и  
уградњом  материјала , за  којује  био  планиран  износ  од  11.000.000,00 динара , 

Извођење  радова  на  реконструкцији  водоводне  мреже  у  Улици  3адружној  у  Новом  Саду, 
са  набавком  и  уградњом  материјала , за  којује  био  планиран  износ  од  12.500.000,00 динара 1  

Извођење  радова  на  реконструкцији  водоводне  мреже  у  Улици  Шекспировој  у  Новом  
Саду, са  набавком  и  уградњом  материјапа , за  коју  је  био  планиран  износ  од  6.500.000,00 
динара , и  

Извођење  радова  на  реконструкцији  водоводне  мреже  у  Уnици  Стражиловској  (од  улице  
Миросnава  Антића  до  Булевара  цара  Лазара) у  Новом  Саду, са  набавком  и  уградњом  
материјала 1  за  којује  био  гіланиран  износ  од  11.000.00000 динара. 



Од  наведених  инвестиционих  аіпивности  се  одустаје  из  разлога  што  је  у  складу  са  новим  тржишниМ  ценама  знатно  увећана  и  процењена  вредност  истих , тако  да  првобитно  планирана  средства  нису  довоњна  за  њихову  реализацију . 

Увећавају  се  средства  за  позицију  Програма : 

Извођење  радова  на  изградњи  примарног  и  секундарног  вода  за  снабдевање  воДом  радне  зоне  1Каћ  северно  од  магистралног  пута  Нови  Сад  - Зрењанин, са  набавком  и  уградњом  материјала  - наставак  реализације  обавеза  

Увећање  средстава  у  оквиру  Наведене  позиције  се  планира  услед  неопходности  извођења  
непредвиђених  радова  за  којима  се  указала  nотреба, као  и  из  разлога  што  у  2021. години  нису  
реализована  планирана  средства  у  пуном  износу, па  је  остатак  лотребно  nланирати  у  2022. 
години . 
гlланирана  средства  у  оквиру  ове  позиције  се  увећавају  за  3.844.480,45 динара  и  износе  
96.344.480,45 динара . 

Укупно  планирана  финансијска  средства  за  део  Г]рограма  ,,КАНАЛИЗАЦИЈА  увећана  
су  за  63.010.127,19 динара  и  износе  332.510.127,19 динара , при  чему  се  увећање  односи  на  
тачку  Програма  ,,14. ПРОЈЕКТОВАЊЕ , ГРАЂЕЊЕ  И  РЕКОНСТРУКЦИЈА  КАНАЛИЗАЦИОНЕ  
МРЕЖЕ  за  коју  планирана  финансијска  средства  након  увећања  износе  328.510.527,19 
динара , а  измене  су  извршене  на  следећи  начин: 

Уводе  се  три  нове  позиције  Програма: 

Израда  пројектне  документације  за  реконструкцију  и  изградњу  канализационе  мреже  
дуж  улица  Руменачки  пут  и  Руменачке  (од  кружног  тока  на  Вујіевару  Европе  до  Булевара  
крања  Петра  І ) 

Цињ  израде  пројектне  документације  је  решавање  проблема  са  одвођењем  отпадних  и  
атмосферских  вода  са  подручја  оивиченог: Булеваром  Европе , улицом  Корнелија  Станковића  
и  улицама  Руменачка  и  Руменачки  пут. Пројектним  решењем  обухватиће  се  и  хидрауличка  
анализа  кварта  оивиченог  улицама: Корнелија  Станковића , Руменачком , Хаџи  Рувимовом  и  
Булеваром  Европе , у  сврху  провере  пропусне  моћи  nостојећег  канализационог  система. 
Планира  се  наnуштање  постојећег  армирано  бетонског  колектора  nресека  0.9х1.25м  са  
непарне  Uугозападне ) стране  Руменачке  улице  и  Руменачког  пута  (од  улице  Николе  Миркова  
до  улице  Корнелија  Станковића ) који  је  изграђен  седамдесетих  годиј-ја  прошлог  века  и  у  веома  
је  лошем  стању, као  и  узводне  деонице  секундарне  канализације  (од  улице  Николе  Миркова  
до  улице  Авијатичарске ). Са  nарне, североисточне  стране , у  функцији  ће  се  задржати  колектор  
пречника  l000мм, 800мм  и  боомм  (од  улице  Корнелија  Станковића  до  улице  Авијатичарске ). 
Предмет  nројекта  је  изградња  примарне  канализације  општег  типа, дуж  Руменачког  пута  и  
Руменачке  улице, од  канала  С800 до  улице  Корнелија  Станковића , која  треба  да  замени  
колектор  који  се  напушта. Предмет  rіpojeіna је  такође  и  атмосферска  канализација  у  сугіротном  
смеру, дуж  Руменачке  улице  и  Руменачког  пута  (од  стадиона  РФК  Нови  Сад  до  канала  С800 
са  прикњучењем  на  канал  СВОО). Сврха  изградње  ове  атмосферске  канализације  је  
растерећење  целокупне  градске  мреже  општег  типа, преусмеравањем  атмосферских  вода  на  
канал  С800, чија  је  пропусна  моћ  довоњна  за  ове  количине  атмосферских  вода. 
Планирана  вредност  наведене  инвестиције  износи  8.000.000,00 динара . 

Израда  пројектне  документације  за  изградњу  канализације  у  деј-іу  индустријске  зоне  Север  1 (подручје  обухваћено  улицама  Булевар  Европе, Приморска, Кписански  пут, 
N!илеве  Симић, Професора  Грчића  и  Јадранска ) 

Цињ  израде  пројеіnне  документације  је  изградња  недостајуће  атмосферске  и  фекалне  
канализације  сепаратног  типа, на  подручју  оивиченом  Булеваром  Еврогіе  и  улицама  Клисански  
пут, Милеве  Симић, Професора  Грчића  и  Јадранском . Изградњом  канализације  обезбедиће  се  услови  за  прикЈ-bучење  неизграђеног  подручја  јужно  од  Јадранске  улице, на  коме  се  планира  
изградња  индустријског  комплекса , као  и  изграђеног  дела  индустријске  зоне  Север  1. 
Планирана  вредност  наведене  инвестиције  износи  6.500.000,00 динара . 



Израда  пројектне  Документације  за  повезивање  фекапне  канализације  насења  Каћ, Вудисава  и  Шангај, на  канајіизацију  у  улици  Пут  ШајкашкоF одреда  

Изградњом  нове  ЦС  Кружни  ток  на  Зрењанинском  путу  стекли  су  се  услови  за  пројектовање  
прикЈЂучења  фекалне  канапизације  насења  Каћ, Ѕудисава  и  Шангај  на  пројектовани  колектор  
у  упици  Пуг  шајкашког  одреда. Пројектним  решењем  фекална  канализација  насења  Каћ, 
Будисава  и  Шангај  не  би  се  испуштала  у  дунав  у  зоНи  изворишта  Ратно  острво  (како  је  садаіиње  стање), већ  би  се  пројектованим  колеwгором , на  Путу  шајкашког  0дреда1  одводила  
ка  цС  Кружни  ток , а  надање  колекторским  правцем  ка  црпној  станици  Нгц1. Прикњучење  
фекалне  канализације  насења  Каћ1  Будисава  и  Шангај  на  колектор  у  улици  Пут  шајкашког  
одреда  представња  међуфазу  ка  коначној  изградњи  централног  пречистача  и  подразумева  
пројектовање  система  колекторских  праваца  и  црпних  станица , док  би  се  изградњом  
централног  пПоВ  у  Петроварадину  сви  изливи  отпадних  вода  у  дунав  укинули, а  сва  отпадна  
вода  би  се  сакупњала  на  црпној  станици  нгцll  а  затим  колекторским  правцем  преко  моста  на  
централни  пречистач . 
Планирана  вредност  наведене  инвестиције  износи  7.000.000100 динара. 

Увећавају  се  средства  за  позицију  Програма: 

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

Повећење  потребних  средстава  у  оквиру  наведене  позиције  узроковано  је  новим  тржишним  
ценама1  као  и  новом  процењеном  вредноі.јјћу  ове  инвестиције  која  сада  уместо  првобитне  
вредности  од  125.000.000,00 динара  износи  160.000.000,00 динара , а  финансираће  седелом  
из  капиталних  субвенција  Града  Новог  Сада  у  2022. години  у  износу  од  90.000.000,00 динара , 
а  делом  из  истих  извора  у  2023. години  у  износу  од  70.000.000,00 динара. 
Сходно  наведеном , средства  на  овој  позицији  у  2022. години  се  увећавају  са  50.000.000,00 на  
90.000.000,00 динара. 

Мења  се  назив  инвестиционе  активности : 

,,Извођење  радова  на  систему  за  одвођење  атмосферских  вода  у  зони  надвожњака  у  
Кисачкој  улици  у  Новом  Саду, са  набавком  и  уградњом  материјала  - наставак  
реаЈіизације  обавеза  и  сада  гласи : 
,,Извођење  радова  на  систему  за  одвођење  атмосферских  вода  у  зони  надвожњака  у  
Темеринској  и  Кисачкој  улици  у  Новом  Саду  (ј  фаза  - Извођење  радова  на  систему  за  
одвођење  атмосферских  вода  у  зони  надвожњака  у  Кисачкој  улици  у  Новом  Саду), са  
набавком  и  уградњом  материјала  - наставак  реапизације  обавеза . 

Извођење  радова  на  систему  за  одвођење  атмосферских  вода  у  зони  надвожњака  у  Темеринској  и  Кисачкој  улици  у  Новом  Саду  представња  једну  обједињену  инвестициону  
активност. У  l фази, изводе  се  радови  на  систему  за  одвођење  атмосферских  вода  у  зони  
надвожњака  у  Кисачкој  улици  у  Новом  Саду, са  набавком  и  уградњом  материјала , те  се  у  том  смислу  извршило  терминолошко  усклађивање  назива  наведене  активности . 

Увећавају  се  средства  за  позиције  Програма : 

Извођење  радова  на  изградњи  фекалне  канализације  насења  Боцке  са  везом  на  
канаnизациони  систем  Сремске  Каменице  (11 фаза), са  набавком  и  уградњом  материјала  
- наставак  реализације  обавеза  

За  наведену  инвестициону  активност  у  2022. години  потребно  је  планирати  додатна  средства  
у  износу  од  257.002,79 динара  из  разлога  што1  иако  планирана , наведена  средства  нису  
реализована  у  2021. години . 
Планирана  средства  за  наведену  инвестицију  у  2022. години  након  увећања  износе  
105.257.002,79 динара . 



Извођење  радова  на  изградњи  фекалне  канализације  за  одвођење  отладних  вода  радне  зоне  Каћ  северно  оД  магистралног  пута  Нови  Сад  - Зрењанин, са  набавком  и  уграДњоМ  материјала  - наставак  реализације  обавеза  

за  наведену  инвестициону  акти8н0ст  у  2022. години  потребно  је  ппанирати  додатна  средства  у  износу  од  1.253.12440 динара  из  разпога  што  наведена  средства  иако  планирана  нису  реализована  у  2021. години . 
Планирана  средства  за  наведену  инвестицију  у  2022. години  након  увећања  износе  
73!753.124,40 динара . 

ТЕКУЋЕ  ОДРЖАВАЊЕ  ВОДОВОДА  И  КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

Средства  у  оквиру  Групе  радова  11 - КАНАЈІИЗАЦИЈА  

У  складу  са  3акњучком  Градоначелника  Града  Новог  Сада, број: 352-1/2022-190-јј, од  
26. маја  2022. године , извршена  је  прерасподела  лланираних  средстава  по  !Іозицијама  
Програма  инвестиционих  активности  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  канаЈіизација  Нови  Сад  и  текућег  оДржавања  водовода  и  канализације  за  2022. годину, у  делу  Програма  ТЕКУЋЕ  ОДРЖАВАЊЕ  ВОдОВОдА  И  КАНАЛИЗАЦИЈЕ  у  износу  од  13.000.000,00 динара  и  то  са  позиције  1772 - Одржавање  канализације  на  позицију  2406 - Интервентно  одржавање , а  због  повећане  потребе  за  интервентним  одржавањем . 

Предлогом  одлуке  утврђено  је  да  Одлука  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана  
објавњивања  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада , због  неопходности  реализације  
Програма. 

На  основу  наведеног, предлаже  се  да  Скупштина  Града  Новог  Сада  донесе  Одлуку  о  
изменама  Одпуке  о  Програму  инвестиционих  активности  Јавног  комуналног  предузећа  
,Водовод  и  канаnизација  Нови  Сад  и  текућег  одржавања  водовода  и  канализације  за  2022. 
годину, у  предложеном  тексту. 

в.д. Н  А  Ч  Е  Л  Н  И  К  А  

Зоран  Станојевић  



ПРЕГЛЕД  ОДРЕДАБА  ОДЛУКЕ  О  ПРОГРАМУ  ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  ,ВОдОВод  И  КАНАЛИЗАЦИЈА  НОВИ  САД  И  ТЕКУЋЕГ  ОдРж4ВАњА  ВОДОВОДА  И  К4НАЛИзАцИЈЕ  ЗА  2022. ГОдИку, КОЈЕ  СЕ  МЕЊАЈУ  

Члан  2. 

За  реализацију  Програма  пгіанирана  су  средства  у  буџету  Града  Новог  Сада  за  2022. годину  у  износу  од  І .091.500.0000о  динара , и  то  за: 
- КАПИТА.fр-јЕ  СУВВЕНЦИЈЕ  (инвестиционе  ак-гивности) у  изНосу  Од  975.5о0000,оо  динара, и  - ТЕКУЋЕ  ОДРЖАВАЊЕ  ВОДОВОДА  И  КАНАЈІИЗАЦИЈЕ  у  износу  од  116.000.ооооо  динара , 

ПРОГРАМ  
ИНВЕСТициоНи  АКТИВНОСТИ  ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  ,,ВОДОВОД  И  КАНАЈІИЗАЦИЈА  Нови  САД  И  ТЕКУЋЕГ  ОДРЖАВАЊА  ВОДОВОДА  И  КАНАЛи3АциЈЕ  ЗА  2022. годину  

ИНВЕСТИЦИОНЕ  АКТИВНОСТИ  - КАПИТАЛНЕ  СУБВЕнциЈЕ  

    

    

Позиција  

 

НАЗИВ  ПРОГРАМСКЕ  ПОЗициЈЕ  
Планирана  

вредностза  2022. 
г°дину  

706.000.000,Оо  

   

Група  
радова  І  водовод  

 

   

8. ПРоЈЕКТоВАњЕ  ГРАЂЕЊЕ  И  РЕКОНСтРУКцИЈА  ВОдоВОдНЕ  МРЕЖЕ  621.000.000,Оо  

2. И3Во  Р  ШТА  
85.000.000,ОО  

Извођење  радова  на  санацији  бунара  БХД  4 на  извориіuту  Ратно  Острво , Утискивањем  нових  дренова , са  набавком  и  уградњом  Материјала  85.ооо.ооо,оо  

Извођење  радова  на  реконструкцији  водоводне  мреже  на  Подбари  (ј  фаза, Н  фаза, ІІІ  фаза  u IV фаза) у  Новом  Саду, са  набавком  и  уградњом  материјала  

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

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже  у  блоку  улица  између  улица  Ђакона  Авакума , Живојина  ЋулуМа  и  канала  дТд  у  Новом  Саду  (Н-фаза), са  набавком  и  уградњом  Материјала  

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

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  

80.ооо.ооо,оо  

І 3.000.000,оо  

40.ооо.000,оо  

50.ооо.000,оо  

1З.500.ооо,оо  



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  

1100000000 
.

. 

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

12.500.000,00 

t4звођење  радова  на  реконструкцији  водоводне  мреже  у  Улици  
Шекспировој  у  Новом  Саду, са  набавком  и  уградњом  материјала  

б  500 000 00 

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

11.000.000,00 

Извођење  радова  на  изградњи  објеката  за  водоснабдевање  
насења  Боцке  - 1 І  фаза, са  набавком  и  уградњом  материјапа  - 
наставак  реализације  обавеза  

225.000.000,00 

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

2.500.000,00 

Извођење радова на ловезивању насења Бегеч  
са водоводним системом Новог Сада (јј —фаза), 
са  набавком  и  уградњом  материјала  - наставак  реализације  
уговорених  обавеза  

42.500!000,00 

Израда  пројеіпно  техничке  документације  магистралног  водовода  
у Улици драгослава Срејовића , са пратећим секундарним  
цевоводима  у  насењу  Ветерник  - наставак  реализације  уговорених  
обавеза  

6.000.000,00 

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

3.000.00000 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже  у  
блоку  улица  десанке  Максимовић , Грачаничке , Марије  Бурсаћ, 
Жичка, Маршала  Жукова, Васка  гlопе  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  уnица  између  уnица  Ђакона  Авакума , Живојина  Ћулума  и  
канала  дТд  у  Новом  Саду, са  набавком  и  уградњом  материјала  - 
наставак  реализације  уговорених  обавеза  

Ј  000 000 00 
• ! 

Извођење  радова  на  изградњи  примарног  и  секундарног  вода  за  
снабдевање  водом  радне  зоне  Каћ 1  северно  од  магистралног  пута  
Нови  Сад  - зрењанин , са  набавком  и  уградњом  материјала  - 
наставак  реализације  обавеза  

92 500 000 00 
. ! 



К  А  Н  А  Л  И  З  А  Ц  И  Ј  А  269.500.000,00 

12. ЦРПНЕ  СТАНИЦЕ  КАНАЛИЗАЦИЈЕ  4.000.000,00 

Израда  пројектно  техничке  документације  за  изградњу  црпне  
станице  атмосферске  канализације  са  пратећим  објеіпима Упици  
Јована  Храниловића  у  Новом  Саду  - наставак  реализације  
уговорених  обавеза  

4 000 000 00 
. 

14 ПРОЈЕКТОВАЊЕ , ГРАЂЕЊЕ  И  РЕКОНСТРУКЦИЈА  
КАНАЛИЗАЦИОј -ІЕ  МРЕЖЕ  265 500 000 00 

. . 

.
. 15 000 000 00 

Извођење  радова  на  реконструкцији  канализационе  мреже  у  Улици  
Модене  у  Новом  Саду, са  набавком  и  уградњом  материјапа  

Извођење  радова  на  изградњи  канализационе  мреже  на  путу  
Шајкашког  одреда , са  набавком  и  уградњом  материјала  5000000000 

4.000.000,ОО  

Иновирање  идејног  пројекта  и  пројекта  за  извођење  реконструкције  
колектора  какализације  дуж  Фугошке  и  Јеврејске  уnице  и  Булевара  
Михајла  Пупина  у  Новом  Саду  - наставак  реализације  уговорених  
обавеза  

Иновирање главног пројекта реконструкције колектора  
канализације  у  Улици  Мише  димитријевића  у  Новом  Саду  - 

наставак  реаnизације  уговорених  обавеза  
1.500.000,00 

Иновирање  главног  пројекта  реконструкције  гnавног  колектора  на  
5уnевару  крања  Петра  І  у  Новом  Саду- наставак  реализације  
уговорених  обавеза  

2.5О0.ООО,ОО  

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

15.000.000,ОО  

Извођење  радова  на  изградњи  фекалне  канализације  насења  
Боцке  са  везом  на  канализациони  систем  Сремске  Каменице  
фаза), са  набавком  и  уградњом  материјаnа  - наставак  реализације  
обавеза  

105.000.000,00 

Извођење  радова  на  изградњи  фекалне  канализације  за  одвођење  
отпадних  вода  радне  зоне Каћ 1  северно  од  магистраnног  пута  
Нови  Сад  - Зрењанин , са  набавком  и  уградњом  материјала  

- 

наставак  реализације  обавеза  
72.500.ООО,ОО  

УКУПНО  ( ј  + 11 ): 968.500.000,00 
иапоМена  uнансијске  вреоности  позицџја  Поогоама  џнвестииuоних  активностн  cv НзDажеНо  боз  ПЛ .- 

РЕКАПИТУЈІАЦИЈА  Лланирана  
вредност  

за  2022. гоДину  
ИНВЕСТИЦИОНЕ  АКТИВНОСТИ  - КАПИТАЛНЕ  СУЕВЕНЦИЈЕ  975.500.000,00 

ТЕКУЋЕ  ОДРЖАВАЊЕ  ВОдОВОдА  И  КАНАЛИЗАЦИЈЕ  116.000.000,00 

УКУПНО: 1.091.500.000,00 
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