
На  основу  члана  39. тачка  33. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Г-Іовог  
Сада , број  11/19), Скупгјјтина  Града  Новог  Сада  на  xxvіі  седници  од  27. јуна  2022. године, 
доноси  

О  д  Л  У  К  У  
О  ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ  О  ПРОГРАМУ  ИНВЕСТиЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  ЈАВНОГ  

КОМУНАЈјНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  ,,ВОДОВОД  И  КАНАЈІИЗАЦИЈА  ноВИ  САД  И  ТЕКУЋЕГ  
ОДРЖАВАЊА  ВОдОВОдА  И  КАНАЈгИЗАцИл  ЗА  2022. ГОДИНУ  

Члав  1. 

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

,,Члав  2. 

3а  реализацију  Програма  планирана  су  средства  у  буцету  Града  Новог  Сада  за  2022. 
годину  у  износу  од  1.061.854.607,64 динара, и  то  за: 

КАПИТАЛНЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  (инвестиционе  активности ) у  износу  од  945.854.607,64 
дннара, и  
ТЕКУЋБ  ОДРЖАВАЊЕ  ВОДОВОДА  И  КАНАЛИЗАЦИЈЕ  у  износу  од  16.000.000,00 

Lјлан  2. 

Програм  инвестиционих  активности  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  
Нови  Сад  и  текућег  одржавања  водовода  и  кавализације  за  2022. годину, који  је  

саставви  део  ове  одлуке, мења  се  и  гласи : 

ПРОГРАМ  
ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  

,,ВОДОВОД  И  КАНАЈТИ3АЦИЈА  НОВИ  САД  И  ТЕКУЋЕГ  ОДРЖАВАЊА  ВОДОВОДА  И  
КАНАЈјИЗАЦИЛ  ЗА  2022. ГОДИНУ  

ИНВЕСТИЦИОНЕ  АКТИВНОСТИ  - KAHHTAnHE СУБВЕНЦИЈЕ  

Позиција  Назіів  програмске  позиције  
Планирана  
вредпост  

за  2022. годину  
Група  
радова  Д  О  В  О  д  б1З.З44.40,45 

2. ИЗВОРИШТА  Ѕ5.000.000,00 
Извођење  радова  на  санацији  бунара  БХД  4 на  изворишту  
11Ратно  острво , утискивањем  нових  дренова, са  uабавком  и  
уградњом  материјала  

85.000.000,00 



2 

8 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ , ГРАЋЕЊЕ  И  РЕКОНСТРУКЦИЈА  
ВОДОВОДНЕМРЕЖЕ  

528 344 480 45 
. , 

Израда  пројектне  документације  за  реконструкцију  и  изградњу  
ВодоЕодНе  мреже, дуж  улица  дунавска, Школска  и  двор , у  
Сремској  Каменици  

1400.000,00 

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

!.бО0.000,0О  

Извођење радова на повезивању насења Бегеч  
са водоводним системом Новог Сада (!јј—фаза), 

са  набавком  и  уградњом  материјала  
60.000.000,00 

Извођење  радова  на  реконструкцији водоводне  мреже  на  
Под6ари  (Ј  фаза) у  Новом  Саду, са  набавком  и  уградњом  
материјала  - уређење  Алмаілког  краја  у  Новом  Саду  

5.000.000,00 

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

13 000 000 00 
. . 

Извођење  радова  ва  изградњи  секундарне  водоводне  мреже  у  
блоку  улица  између  улица  Ћакона  Авакума, Живојива  Ђулума  
и  канала  дтд  у  Новом  Саду  (ІІ—фаза), са  набавком  и  уградњом  
материјала  

60 000 000 00 
. . 

Извођење  радова  на  изградњи  објеката  за  водосвабдевање  
насења  Боцке  - !ј  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 радона на повезивању насења Бегеч  
са водоводним системом Новог Сада (!ј—фаза), 

са  набавком  и  уградњом  материјала  - наставак  реализације  
уговорених  обавеза  

. 

42 500 000 00 

Израда пројектно техничке документације магистралног  
водовода у Улици драгослава Срејовића, са пратећим  
секундарвим цевоводима у насењу Ветерник наставак  
реализације  уговорених  обавеза  

. . 

б  000 000 00 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водонодне  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  вабавком  и  уградњом  материјала  - 
наставак  реализације  уговоревих  обавеза  

5.000.000,00 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже  у  
блоку  улица  између  улица  Ђакона  Авакума, )Кивојина  Ђулума  
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  ііКаћ северно  од  магистралног  
пута  Нови  Сад  - Зрењанин , са  набавком  и  уградњом  материјала  
- наставак  реализације  обавеза  

. . 

96 344 480 45 



Грула  
радова  11 

И  3 А  Ц  И  Ј  А  332.510.127,19 

12. ЦРПНЕ  СТАНИЦЕ  КАНАЛИЗАЦИЈЕ  4.000.000,00 

Израда  пројектно  техничке  документације  за  изградњу  дрпне  
станице  атмосферске  канализације  са  пратећим  објектима  у  Улици  
Јована Храниловића у Г-јовом Саду - наставак реализације  
уговорених  обанеза  

. . 

4 000 000 00 

14 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ , ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА  
КАНАЛИЗАЦИОНЕ  МРЕЖЕ  32Ѕ  510 127 19 

. . 

Израда  пројектне  документације  за  реконструкцију  и  изградњу  
канализациоііе  мреже  дуж  улица  Руменачки  пут  и  Руменачке  (од  
кружног  тока  на  Булевару  Европе  до  Булевара  краЈ bа  Петра  Г) 

8.000.000,00 

Израда  пројектне  документације  за  изградњу  канализације  у  делу  
индустријске  зоне  Сенер  Г  (подручје  обухнаћено  улицама  Булевар  
Евроне, Приморска , Клисански  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  Шајкапіког  одреда  

7.000.000,00 

Извођење  радова  на  реконструкцији канализационе  мреже  у  
Улици  Модене  у  і-јовом  Саду, са  набавком  и  уградњом  материјала  5 000 000 00 

* 

Извођење  радова  на  изградњи  канализационе  мреже  на  гтуту  
Шајкашког  одреда, са  набавком  и  уградњом  материјала  90 000 000 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  ва  
Булевару  крала  Петра  ј  у  Новом  Саду  - наставак  реализације  
уговорених  обавеза  

2.500.000,00 

Извођење  радова  на  систему  за  одвођење  атмосферских  вода  у  
зони  надво?књака  у  Темериј iској  и  Кисачкој  улици  у  Новом  Саду  (Г  
фаза  - Извођење  радова  на  систему  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  канализације  насења  Боцке  
са  везом  на  канализациони  систем  Сремске  Каменице  (ГГ  фаза), са  
набавком  и  уградњом  материјала  - наставак  реализације  обавеза  

105.257.002,79 

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

наставак  реализације  обавеза  

73  753 124 40 
. . 

укупНо  ( І  + іі ): 945.854.607,64 

Напомена: финансијске  сред,ости  позuција  Прогрома  инсеспіиционих  активносми  су  изражепе  
без  ПДВ-а. 



Председница  

МЅ 4 лена  Маринковић  Ндомировић  

4 

ТЕКУЋЕ  О]јРЖАВАЊЕ  ВОДОВОДА  И  КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

Позлција  Програмска  позиција  
Hnanupaua 
вредност  за  
2022. годину  

і  ВоДовоД  50.000.000,00 

1577 Хаварије  на  водоводној  мрежи  и  приклучцима  45.000.000,00 

1774 Интервентно  одржавање  водоводне  мреже  5.000000,00 

IІ  КАНАЛИЗАЦИЈА  66.000.000,00 

1772 Одржавање  канализације  37.000.000,00 

2406 Интервентно  одржавање  29.000.000,00 

УКУПНО  ( Ј  + 11 ): 116.000.000,00 

Напомена: фннансијске  вредностн  познцнја  Програма  текућег  одржавања  водовода  н  
канапизацнје  су  изражене  са  ПДВ-ом. 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
Hnanupaііa 
вредност  

за  2022. ГОдИПу  

ИНВЕСТИЦИОНЕ  АКТИВНОСТИ  - КАПИТАЛНЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  945.854.607,64 

ТЕКУЋЕ  ОДРЖАВАЊЕ  ВОДОВОДА  И  КАНАЛИЗАЦИЈЕ  116.000.000,00 

УКУПНО: ј.061.854.607,64 

,, 

Члан  3. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана  објавливања  у  ,,Службеном  листу  Града  
Новог  

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈі1НА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  нови  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 352-1/2022-213-1 
27.јун  2022. године  
НОВИ  САд  
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