
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАдНОВИСАд  
ГРАдСКО  ВЕЋЕ  
Број : 352- 1/2022-205-11 
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  активности  
на  изградњи  регионалног  центра  за  управњање  отпадом  у  2022. години, са  
Образложењем  и  Закњучком  Градског  већа  Града  Новог  Сада  број : 352-1/2022-
205-11 од  18. јуна  2022. године, с  молбом  да  се  Предлог  одлуке  о  изменама  Одлуке  
о  Програму  инвестиционих  активности  на  изградњи  регионалног  центра  за  
управњање  отпадом  у  2022. години, уврсти  у  дневни  ред  седнице  Скупштине  
Града  Новог  Сада  и  да  Скупштина  донесе  Одлуку  у  предложеном  тексту. 

ГРАДОНАЧЕЛНИК  

Мwіош  Вучевић  



На  основу  члана  67. тачка  1. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19) поводом  разматрања  Нацрта  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  
Програму  инвестиционих  активности  на  изградњи  регионалног  центра  за  управњање  
отпадом  у  2022. години, Градско  веће  Града  Новог  Сада, на  147. седници  одржаној  18. 
јуна  2022. године, доноси  

ЗАКЈБУЧАК  

І. Утврђује  се  Предлог  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  
аіпивности  на  изградњи  регионалног  центра  за  управњање  отгіадом  у  2022. години . 

п. На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада  доставња  
се  председници  Скупштине  Града  Новог  Сада  Предлог  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  
Програму  инвестиционих  активности  на  изградњи  регионалног  центра  за  управњање  
отпадом  у  2022. години  и  предлаже  Скупіптини  Града  Новог  Сада  да  донесе  ову  одлуку  
у  предложеном  тексту. 

ІІL 3а  представника  предлагача  на  седници  Скуtіштине  Града  Новог  Сада  и  
њених  радних  тела  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  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 352-1/2022-205-11 
дана: 18. јуна  2022. године  
НОВИ  САд  

ГРАДОНАЧЕЛНИК  

Munouі  Вучевиh 

 



НАЧЕЛНИКА  

!јбдан  Прпа  

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОви  САД  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  ФИНАНСИЈЕ  
Број: 400-1/22-979-Vјјј  
17. јун  2022. године  
ноВИ  САД  

ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  КОМУНАЛНЕ  ПОСЛОВЕ  

ПРЕДМЕТ: Мишњење  на  Нацрт  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  
Инвестиционих  ајсгивности  на  изградњи  регионалног  центра  за  
управњање  отпадом  у  2022. години  

Поводом  вашег  дописа  број  јјј-352-1/22-205 од  13. јуна  2022. 
године, којим  тражите  мишњење  на  Нацрт  одпуке  о  изменама  Одлуке  о  
Програму  инвестиционих  активности  на  изградњи  регионалног  центра  за  
управгање  отладом  у  2022. години , обавештавамо  вас  да  је  Градска  
управа  за  финансије  размотрипа  предметни  материјал  из  оквира  своје  
надлежности  и  нема  примедби  на  укулно  планирана  средства  за  
реализацију  Програма  у  износу  од  199.176.447,00 динара , имајуђи  у  виду  да  
је  исти  износ  средстава  за  ову  намену  планиран  и  Предлогом  одлуке  о  
буіјету  Града  Новог  Сада  за  2022. годину, а  с  обзиром  на  Изјаву  о  
неутрагтним  финансијским  ефектима  акта, у  тачки  7. припоженог  Обрасца  
ПФЕ, Градска  управа  за  финансије  сагласна  је  да  се  предметни  материјал  
упути  у  дању  процедуру . 
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ПРЕДЛОГ  
На  основу  члана  39. тачка  31 - Статута  Града  Нобог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , 

број  11/19), Скупштина  Града  Nовог  Сада  на седници  од 2022. године , доноси  

одлуку  
о  ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ  О  ПРОГРАМУ  ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  НА  ИЗГРАДЊИ  

РЕГИОНАЛНОГ  ЦЕНТРА  ЗА  УПРАВЊАЊЕ  ОТПАДОМ  У  2022. ГОДИНИ  

Члан  l. 

У  Одлуци  о  Програму  инвестиционих  активности  на  изградњи  регионалног  центра  за  
управњање  отпадом  у  2022. години  (,,Службени  лист  Града  Нобог  Сада , број  57/21), члан  З. мења  
се  и  гласи : 

,,Члан  3. 

За  реализацију  Програма  планирана  су  средства  у  буџету  Града  Новог  Сада  за  2022. годину  
у  износу  од  199176447,оодинара . 

Члан  2. 

Програм  инвестиционих  активности  на  изградњи  регионалног  центра  за  управњање  отпадом  
у  2022. години , који  је  саставни  део  обе  одлуке , мења  се  и  гласи: 

,,ПРОГРАМ  ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  НА  ИЗГРАДЊИ  
РЕГИОНАЛНОГ  ЦЕНТРА  ЗА  УПРАВЊАЊЕ  ОТПАДОМ  У  2022. ГОДИНИ  

- у  динарима  - 
Број  

- позиције  ПРОГРАМСКА  ПОЗИЦИЈА  ВРЕДНОСТ  

1.  

Израда  техничке  документације  за  управњање  отпадом  за  Град  
Нови  Сад  и  општине  Бачка  Паланка , Бачки  Петровац, Беочин, 
Жабањ, Србобран , Темерин  и  Врбас, а  у  цињу  успоставњања  
регионалног  система  управњања  отпадом-Наставак  реализације  
започетих  актибности  

24.208.000,00 

2.  

Исходовање  сагласности , миііЈњења  и  др.  у  сврху  израде  техничке  
документације  за  упрабњање  отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  општине  
Бачка Паланка , Бачкu Петровац , Беочин , Жабањ, Србобран , 
Темерин  и  Врбас, а  у  цињу  успоставњања  регионалног  система  
упрабњања  отпадом  

2.270.44700 

З. 

Израда  техничке  документације  за  изградњу  трансфер  станице  у  
Региону  за  управњање  комуналним  отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  
општине Бачка Паланка , Бачки Петровац , Беочин , Жабањ, 

8.000.000,00 Србобран , Темерин  u Врбас, а  у  цињу  успоставњања  регионалног  
система управњања отпадом , на територији општина Бачка  
Паланка  и  Врбас , са  техничком  контролом -Наставак  реализације  
започетих  активности  

4. 
Израда  техничке  документације  за  изградњу  постројења  за  
рециклажу  грађевинског  отпада  са  техничком  контролом  - 
Наставак  реализације  започетuх  активности  

2.798000,00 

5 
Изградња  рециклажног  дворишта  на  депонији  у  Новом  Саду  

- 

Наставак  реализације  започетих  активности  
-161.900 000 00 

УКУПНО : 199.176.447,00 



Члан  3. 

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



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

Правни  основ  за  доношење  Одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  
активности  на  изградњи  регионалног  центра  за  управњање  отпадом  у  2022. гоДини , садржан  је  у  
члану  39. тачка  31 Статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19) којим  
је  прописано  да  Скупштина  Града  Новог  Сада, у  складу  са  законом , уређује  и  обезбеђује  обавњање  
комуналних  делатности  и  њихов  развој , права  и  обавезе  вршиоца  комуналних  делатности  и  
корисника  комуналних  услуга , начин  вршења  надзора  над  обавњањем  комуналне  делатности , 
прописује  опште  услове  одржавања  комуналног  реда  и  мера  за  њихово  спровођење . 

Предлогом  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  активности  на  изградњи  
регионалног  центра  за  управњање  отпадом  у  2022. години  укупно  гіланирана  финансијска  средства  
за  реализацију  Програма  увећана  су  са  150.606.447,00 динара  на  199.176.447,00 динара. 

Предлогом  одлуке  планирана  финансијска  средства  за  позицију  5 .,, Изградња  рециклажног  
дворишта  на  депонији  у  Новом  Саду  - Наставак  реализације  започетих  активности  увећана  су  са  
113.330.000,00 динара  на  161 900.000,00 динара. 

Наиме 1  укупна  вредност  инвестиције  - Изградња  рециклажног  дворишта  на  депонији  у  Новом  
Саду  износи  161.900.000,00 динара  са  урачунатим  ПДВ-ом, при  чему  је  било  планирано  
финансирање  у  две  буџетске  године  (2021. и  2022. години ), а  имајући  у  виду  да  је  први  поступак  
јавне  набавке  радова  за  изградњу  рецикnажног  дворишта  на  депонији  у  Новом  Саду, који  је  
слроведен  у  2021 години , обуставњен  из  разлога  што  доставњена  понуда  није  била  прихватњива , 
те  да  је  услед  тога  изостала  финансијска  реализација  на  овој  позицији  у  претходној  буџетској  
години , нереализована  средства  из  2021. године  у  износу  од  48570.000,00 динара  потребно  је  
планирати  у  буџету  Града  Новог  Сада  за  2022. годину . 

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

На  основу  напред  наведеног, предлаже  се  да  Скупштина  Града  Новог  Сада  донесе  Одлуку  
о  изменама  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  ајпивности  на  изградњи  регионалног  центра  за  
управњање  отладом  у  2022. години , у  предnоженом  тексту . 

Е  Л  Н  И  К  А  
Зоран.Станојебић  

- 
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ПРЕГЛЕД  ОДРЕДАБА  ОдЛУКЕ  О  ПРОГРАМУ  ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  НА  ИЗГРАДЊИ  
РЕГИОНАЛНОГ  ЦЕНТРА  ЗА  УПРАВЊАЊЕ  ОТГІАДОМ  У  2022. ГОдt4НИ, 

КОЈЕ  СЕ  МЕЊАЈУ  

Члан  З. 
за  реализацију  Програма  гіланирана  су  средства  у  буџету  Града  Новог  Сада  за  2022. годину  

у  износу  од  150606.447,00 динара. 

ПРОГРАМ  ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  НА  ИЗГРАДЊИ  
РЕГИОНАЛНОГ  ЦЕНТРА  ЗА  УПРАВЊАЊЕ  ОТПАДОМ  У  2022. ГОдИНИ  

- v динарима - 

оције  Програмска  nозиција  ВРЕДНОСТ  

Израда  техничке  документације  за  управњање  отпадом  за  Град  
Нови  Сад  и  општине  Бачка  Паланка , Бачки  Петровац, Беочин, 
Жабагb, Србобран , Темерин  и  Врбас, а  у  цињу  успоставњања  
регионалног система управњања отпадом-Наставак  
реализације  започетих  активности  

24.208.000,00 

2.  

Исходовање  сагласности , мишњења  и  др. у  сврху  израде  
техничке  документације  за  управњање  отпадом  за  Град  Нови  
Сад и  општине Бачка Паланка , Бачки Петровац, Беочин , 
Жабагb, Србобран , Темерин  и  Врбас, а  у  циrbу  успоставњања  
регионалног  система  управњања  отпадом  

2.270.447,00 

3.  

Израда  техничке  документације  за  изградњу  трансфер  станице  
у  Региону  за  управњање  комуналним  отпадом  за  Град  Нови  Сад  
и  општине  Бачка  Паланка , Бачки  Петровац , Беочин , Жабагb, 
Србобран , Темерин и Врбас, а у цињу успоставњања  
регионалног система управњања отпадом , на територији  
општина  Бачка  Паланка  и  Врбас, са  техничком  контролом-
Наставак  реализације  започетих  активности  

8.000.000,00 

4.  
Израда  техничке  документације  за  изградњу  постројења  за  
рециклажу  грађевинског  отпада  са  техничком  контролом  - 

Наставак  реализације  започетих  активности  
2.798.000,00 

5.  
Изградња  рециклажног  дворишта  на  депонији  у  Новом  Саду  

- Наставак  реализације  започетих  активности  113.330.000,00 

Укупно: 150.606.447,00 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

