
 

 



 

 
Општи циљ 1 – Унапређена контрола показатеља загађења  отпадних вода канализационог система за Град Нови Сад 

Активност/мера 
Носилац 

активности 
Временски рок 

Буџет - процењена 
вредност (РСД) 

Извор финансирања Индикатори 

Индикатор 
заштите 
животне 
средине 

1. 

Контрола емисије 
отпадних вода корисника 

јавног канализационог 
система за потребе 

формирања електронског 
катастра загађивача 

отпадних вода 
канализационог система 

за Град Нови Сад 

Заједничко учешће 
ЈКП ВиК и ПМФ-а 

(ЈКП ВиК као 
корисник, а ПМФ као 
носилац активности) 

12 месеци од 
почетка 

активности 
3.000.000,00 Буџет Града Новог Сада 

Извршена контрола 
емисије отпадних вода 

корисника јавног 
канализационог 

система Града Новог 
Сада 

2. 

2. 

Израдити електронски 
катастар са унетим 

загађивачима (привредна 
друштва и друга правна 
лица) који представљају 

изворе загађивања 
отпадних вода 

канализационог система 
Града Новог Сада 

Заједничко учешће 
ЈКП ВиК и ПМФ-а 

(ЈКП ВиК као 
корисник, а ПМФ као 
носилац активности) 

12 месеци од 
почетка 

активности 
1.000.000,00 Буџет Града Новог Сада 

Израђен електронски 
катастар са унетим 

загађивачима 
(привредна друштва и 

друга правна лица) који 
представљају изворе 
загађивања отпадних 
вода канализационог 
система Града Новог 

Сада 

3. 

Измена локалних 
законодавних аката којима 
се регулише коришћење 
јавног канализационог 

система 

Град Нови Сад 
12 месеци од 

почетка 
активности 

Нису потребна 
финансијска средства 

- 

Измењена Oдлука o 
сaнитaрнo-тeхничким 

услoвимa зa испуштaњe 
oтпaдних вoдa у jaвну 

кaнaлизaциjу грaдa 
Нoвoг Сaдa и Oдлукa o 

услoвимa и нaчину 
oргaнизoвaњa пoслoвa 
у вршeњу кoмунaлних 
дeлaтнoсти испoрукe 

вoдe и уклaњaњa вoдa 

4. 

Повећати надзор над 
загађивачима. 

Контрола привредних 
друштава и других 

правних лица и 
предузетника који 

представљају изворе 
загађивања 

Градска управа за 
инспекцијске 

послове – Област 
инспекције за 

заштиту животне 
средине 

Континуирано 
Нису потребна 

финансијска средства 
- 

Спроведена контрола 
привредних друштава и 
других правних лица и 

предузетника који 
представљају изворе 

загађивања 

5. 
Редовно ажурирање 

електронског катастра са 
унетим загађивачима 

ЈКП Водовод и 
канализација Нови 

Сад 
Континуирано 

Финансијска средства 
ће бити дефинисана 
након испитивања 

тржишта и 
спроведене јавне 

набавке 

Буџет Града Новог Сада 
Буџет Аутономне 

Покрајине Војводине 
Буџет Републике Србије 
Међународни фондови 

Ажуриран регистар 
извора загађивања 

 



 

 

Општи циљ 2 –  Унапређена контрола квалитета подземних вода у зонама санитарне заштите за извориште Штранд, 

извориште Петроварадинска ада и извориште Ратно острво 

 

  

Активност/мера 
Носилац 

активности 
Временски рок 

Буџет - 

процењена 

вредност (РСД) 

Извор 

финансирања 
Индикатори 

Индикатор 

заштите 

животне 

средине 

1. 

Израдити регистар извора 

загађивања за извориште 

Штранд, извориште 

Петроварадинска ада и 

извориште Ратно острво 

Заједничко учешће 

ЈКП ВиК и ПМФ-а 

(ЈКП ВиК као 

корисник, а ПМФ као 

носилац активности) 

12 месеци од 

почетка активности 
1.000.000,00 

Буџет Града Новог 
Сада 

Израђен регистар извора 

загађивања за извориште 

Штранд, извориште 

Петроварадинска ада и 

извориште Ратно острво 

2.16 

2. 

Повећати надзор над 
загађивачима који послују 

у зонама санитарне 
заштите. 

Контрола привредних 
друштава и других 

правних лица и 
предузетника који 

представљају изворе 
загађивања 

Градска управа за 
инспекцијске 

послове – Област 
инспекције за 

заштиту животне 
средине 

Континуирано 
Нису потребна 
финансијска 

средства 
- 

Спроведена контрола 
привредних друштава и 
других правних лица и 

предузетника који 
представљају изворе 

загађивања 

3. 

Редовно ажурирање 

регистра извора 

загађивања  за извориште 

Штранд, извориште 

Петроварадинска ада и 

извориште Ратно острво 

ЈКП „Водовод и 

канализација“ Нови 

Сад 

Континуирано 

Финансијска 

средства ће бити 

дефинисана након 

испитивања 

тржишта и 

спроведене јавне 

набавке 

Буџет Града Новог 

Сада 

Међународни 

фондови 

Ажуриран регистар извора 

загађивања 



 

 
 
ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: ВАЗДУХ 
 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређен квалитет ваздуха 
 
Општи циљеви: 
 
1. Развијен Локални регистар извора загађивања за територију Града Новог Сада; 
2. Усклађен информациони систем о квалитету ваздуха и стању и прогнози аерополена, доступан и јасан свима; 
3. Унапређена контрола показатеља квалитета ваздуха; 
4. Едуковани грађани о значају сузбијања алергогених врста биљака. 
 
 
Општи циљ 1 – Развијен Локални регистар извора загађивања за територију Града Новог Сада 
 

Активност/мера 
Носилац 

активности 
Временски рок 

Буџет - процењена 
вредност (РСД) 

Извор 
финансирања 

Индикатори 

Индикатор 
заштите 
животне 
средине 

1. 

Контрола привредних 
друштава и других 

правних лица и 
предузетника који 

представљају изворе 
загађивања 

Градска управа за 
инспекцијске 

послове – Област 
инспекције за 

заштиту животне 
средине 

Континуирано 
Нису потребна 

финансијска средства 
- 

Спроведена контрола 
привредних друштава 
и других правних лица 

и предузетника који 
представљају изворе 

загађивања 1. 

2. 

Редовно ажурирање 
Локалног регистра извора 
загађивања за територију 

Града Новог Сада 

Градска управа за 
заштиту животне 

средине 
Континуирано 

Нису потребна 
финансијска средства 

- 
Ажуриран Локални 

регистар извора 
загађивања  

  



 

 
Општи циљ 2 – Усклађен информациони систем о квалитету ваздуха и стању и прогнози аерополена, доступан и јасан свима 
 

Активност/мера Носилац активности Временски рок 
Буџет - процењена 

вредност (РСД) 
Извор 

финансирања 
Индикатори 

Индикатор 
заштите 
животне 
средине 

1. 

Усклађивање 
информационог система 

о квалитету ваздуха и 
стању и прогнози 

аерополена са 
законском регулативом 

Градска управа за 
заштиту животне 

средине 
Континуирано 

Вредност ће бити 
позната након 

дефинисања обима 
посла 

Буџет Града Новог 
Сада 

Усклађен 
информациони систем 

доступан и јасан 
свима 

1. 

2. 

Ажурирање 
информационог система 

о квалитету ваздуха и 
стању и прогнози 

аерополена 

Градска управа за 
заштиту животне 

средине 
Континуирано 

Нису потребна 
финансијска средства 

- 

Ажуриран 
информациони систем 

доступан и јасан 
свима 

 
 

Општи циљ 3 – Унапређена контрола показатеља квалитета ваздуха  
 

Активност/мера 
Носилац 

активности 
Временски рок 

Буџет - процењена 
вредност (РСД) 

Извор 
финансирања 

Индикатори 

Индикатор 
заштите 
животне 
средине 

1. 

Унапредити Програм 
контроле квалитета ваздуха 

усклађивањем листе 
параметара са домаћом 

регулативом и ЕУ 
стандардима 

Градска управа за 
заштиту животне 

средине 
Континуирано  

Буџет Града Новог 
Сада 

Унапређен Програм 
контроле квалитета 

ваздуха 

1. 

2. 

Ускладити број мерних места 
за контролу квалитета 
ваздуха са домаћом и 

међународном регулативом 

Градска управа за 
заштиту животне 

средине 
Континуирано 

Нису потребна финансијска 
средства 

- 

Усклађен број мерних 
места за контролу 

квалитета ваздуха са 
домаћом и 

међународном 
регулативом 

3. 

Израда студија утицаја 
(повезаности) 

микроклиматских услова на 
квалитет ваздуха у циљу 

идентификовања угрожених 
зона 

Градска управа за 
заштиту животне 

средине 

18 месеци од 
почетка 

активности 

Финансијска средства ће 
бити дефинисана након 
испитивања тржишта и 

спроведене јавне набавке 

Буџет Града Новог 
Сада 

Израђена Студија 
утицаја са 

идентификованим 
зонама угрожености 

4. 

Израдити регистар емисија у 
ваздух у оквиру извора 

загађивања животне средине 
на територији Града Новог 

Сада 

Градска управа за 
заштиту животне 

средине 

2 до 5 година од 
почетка 

активности 

Финансијска средства ће 
бити дефинисана након 
испитивања тржишта и 

спроведене јавне набавке 

Буџет Града Новог 
Сада 

Израђен регистар 
eмисија у ваздух 



 

5. 
Повећати надзор над 

микрозагађивачима ваздуха 

Градска управа за 
инспекцијске 

послове - Област 
инспекције за 

заштиту животне 
средине 

Континуирано 
Нису потребна финансијска 

средства 
- 

Повећан надзор над 
микрозагађивачима 

ваздуха 

6. 

Ускладити праћење 
концентрације аерополена са 

домаћим и међународним 
стандардима 

Градска управа за 
заштиту животне 

средине 
Континуирано 

Финансијска средства ће 
бити дефинисана након 
испитивања тржишта и 

спроведене јавне набавке 

Буџет Града Новог 
Сада 

Усклађено праћење 
концентрације 
аерополена са 

домаћим и 
међународним 
стандардима 

 
 

Општи циљ 4 – Едуковани грађани о значају сузбијања алергогених врста биљака 
 

Активност/мера 
Носилац 

активности 
Временски рок 

Буџет - процењена 
вредност (РСД) 

Извор 
финансирања 

Индикатори 
Индикатор 

заштите животне 
средине 

1. 

Израда програма едукације 
и подизања јавне свести о 

значају сузбијања 
алергогених врста биљака 

Градска управа за 
заштиту животне 

средине 

8 месеци од 
почетка 

активности 

Финансијска средства 
ће бити дефинисана 
након испитивања 

тржишта и спроведене 
јавне набавке 

Буџет Града 
Новог Сада 

Израђен Програм 
едукације и подизања 
јавне свести о значају 
сузбијања алергогених 

врста биљака 

1. 
2. 

Пружање подршке 
организацијама цивилног 
друштва кроз тематске 

конкурсе у циљу 
реализације  утврђеног 
Програма едукације и 

подизања јавне свести о 
значају сузбијања 

алергогених врста биљака 

Градска управа за 
заштиту животне 

средине 
Континуирано 

Финансијска средства 
ће бити дефинисана 

кроз тематске конкурсе 

Буџет Града 
Новог Сада 

Реализација Програма 
едукације и подизања 
јавне свестио значају 

сузбијања алергогених 
врста биљака 

3. 

Омогућавање 
континуираног достављања 

сугестија и мишљења 
заинтересованих страна и 
јавности путем интернет 

презентације Градске 
управе за заштиту животне 

средине о питањима 
везаним за тему 

алергогених врста биљака 

Градска управа за 
заштиту животне 

средине 
Континуирано 

Нису потребна 
финансијска средства 

- 

Континуирано 
достављање сугестија и 

мишљења 
заинтересованих страна 

  



 

 
 
ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: ЗЕМЉИШТЕ1 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Очување и унапређење квалитета земљишта 
 
Општи циљ: Уређење и коришћење пољопривредног земљишта. 
 
 
Општи циљ 1 - Уређење и коришћење пољопривредног земљишта  
 

Активност/мера Ноилац активности Временски рок 
Буџет - процењена вредност 

(РСД) 
Извор 

финансирања 
Индикатор 

Индикатор 
заштите 
животне 
средине 

1. 

Објављивање Огласа за 
давање државног 

пољопривредног земљишта у 
закуп 

Градска управа за 
привреду 

Континуирано 
Финансијска вредност ће 

бити позната након 
дефинисања обима посла 

Буџет Града 

Новог Сада 

Објављени Огласи за 
давање државног 
пољопривредног 

земљишта у закуп 

4.28. 

2. 

Израда карата и 
идентификација стварног стања 

катастарских парцела и 
пољопривредног државног 

земљишта 

Градска управа за 

привреду Континуирано 
Финансијска вредност ће 

бити позната након 
дефинисања обима посла 

Израђене картеа и 
идентификовано стварно 

стање катастарских 
парцела и 

пољопривредног 
државног земљишта 

3. 
Испитивање и контрола 

квалитета пољопривредног 
земљишта 

Градска управа за 

привреду 
Континуирано 

Финансијска вредност ће 
бити позната након 

дефинисања обима посла 

Испитан и контролисан 
квалитет пољопривредног 

земљишта 

4. 
Подизање и одржавање 
ветрозаштитних појасева 

Градска управа за 

привреду Континуирано 
Финансијска вредност ће 

бити позната након 
дефинисања обима посла 

Подигнути и одржавани 
ветрозаштитни појасеви 

5. 

Едукација примарних 
пољопривредних произвођача 
и штампање промо материјала 
за пољопривредну производњу 

Градска управа за 

привреду Континуирано 
Финансијска вредност ће 

бити позната након 
дефинисања обима посла 

Едуковани примарни 
пољопривредни 

произвођачи и одштампан 
промо материјал за 

пољопривредну 
производњу 

6. 
Израда Главног пројекта за 
подизање ветрозаштитних 

појасева 

Градска управа за 

привреду Континуирано 
Финансијска вредност ће 

бити позната након 
дефинисања обима посла 

Израђен Главни пројекат 
за подизање 

ветрозаштитних појасева 

  

                                                
  



 

 
ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: ПРИРОДА И БИОДИВЕРЗИТЕТ 
 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Заштита и унапређење природних вредности и биолошке разноврсности активним мерама заштите  
 
Општи циљ: Израђен и усвојен Програм заштите природе за територију Града Новог Сада. 
 
 
 

Општи циљ 1 - Израђен и усвојен Програм заштите природе за територију Града Новог Сада  
 

Активност/мера 
Носилац 

активности 
Временски рок 

Буџет - процењена 
вредност (РСД) 

Извор финансирања Индикатори 

Индикатор 
заштите 
животне 
средине 

1. 
Донети одлуку о изради 

Програма 

Градска управа за 
заштиту животне 

средине 

3 месеца након доношења 
Стратегије заштите 

природе и природних 
вредности Републике 

Србије 

Нису потребна 
финансијска 

средства 
 

Донета одлука о 
изради програма 

3. 
(3.23., 3.24., 

3.25.) 2. Израдити Програм 
Градска управа за 
заштиту животне 

средине 

12 месеци од почетка 
активности 

 Буџет Града Новог Сада 
Израђен Програм 

3. Усвојити Програм 
Градска управа за 
заштиту животне 

средине 

3 месеца од завршетка 
израде Програм 

Нису потребна 
финансијска 

средства 
 

Усвојен Програм 

  



 

 
ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: БУКА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ 
 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Смањен ниво буке у животној средини до нивоа прописаног законом 
 
Општи циљ:  
1. Израђен акциони план заштите од буке у животној средини; 
2. Унапређен мониторинг буке у животној средини. 
 
 
 
Општи циљ 1 – Израђен акциони план заштите од буке у животној средини 
 

Активност/мера 
Носилац 

активности 
Временски рок 

Буџет - процењена 
вредност (РСД) 

Извор 
финансирања 

Индикатори 

Индикатор 
заштите 
животне 
средине 

1. 
Израдити акциони план 

заштите од буке у 
животној средини 

Градска управа за 
заштиту животне 

средине 

12 месеци од почетка 
активности 

Финансијска средства ће 
бити позната након 

испитивања тржишта и 
спроведене јавне набавке 

Буџет Града Новог 
Сада 

Израђен акциони 
план заштите од 
буке у животној 

средини 

6. 

 

 

Општи циљ 2 – Унапређен мониторинг буке у животној средини 
 

Активност/мера Носилац активности Временски рок 
Буџет - процењена 

вредност (РСД) 
Извор 

финансирања 
Индикатори 

Индикатор 
заштите 
животне 
средине 

1. 

Унапредити Програм 
мерења нивоа буке у 
животној средини на 

територији Града Новог 
Сада 

Градска управа за 
заштиту животне 

средине 
Континуирано 

Финансијска средства ће 
бити позната након 

испитивања тржишта и 
спроведене јавне 

набавке 

Буџет Града Новог 
Сада 

Унапређен 
Програм мерења 

нивоа буке у 
животној средини 

на територији 
Града Новог Сада 

6. 

  



 

 

ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 
 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Достизање прихватљивог нивоа енергетске ефикасности за Град Нови Сад 

 

Општи циљ: Едукација грађана и запослених у привреди и јавним предузећима о значају улагања у енергетску ефикасност и системе за 

обновљиве изворе енергије. 

 

Општи циљ 1 – Едукација грађана и запослених у привреди и јавним предузећима о значају улагања у енергетску 
 ефикасност и системе за обновљиве изворе енергије 

 

Активност/Мера 
Носилац 

активности 
Временски рок 

Буџет - процењена 

вредност (РСД) 

Извор 

финансирања 
Индикатори 

Индикато

р 

заштите 

животне 

средине 

1. 
Припрема питања за анкетирање 

запослених и осталих грађана 

Агенција за 
енергетику Града 

Новог Сада 

1 месец од почетка 
активности 

Нису потребна 
финансијска 

средства 

 
Припремљена питања за 
анкетирање запослених и 

осталих грађана 

1. 

2. 
Анкетирање запослених са 
циљем утврђивања знања 

Агенција за 
енергетику Града 

Новог Сада 

2 месеца од 
почетка 

активности 

Нису потребна 
финансијска 

средства 
 

Извршено анкетирање 
запослених  

3. 
Анкетирање осталих грађана са 

циљем утврђивања знања 

Агенција за 
енергетику Града 

Новог Сада 

2 месеца од 
почетка 

активности 

Нису потребна 
финансијска 

средства 
 

Извршено анкетирање осталих 
грађана 

4. 
Обрада анкетног материјала и 
анализа добијених резултата 

Агенција за 
енергетику Града 

Новог Сада 

2 месеца од 
почетка 

активности 

Нису потребна 
финансијска 

средства 
 

Извршена евалуација анкетног 
материјала а 

5. 
Припрема едукативног 
материјала у складу са 

обрађеним резултатима анкете 

Агенција за 
енергетику Града 

Новог Сада 

3 месеца од 
почетка 

активности 
500.000,00 

Буџет Града 
Новог Сада 

Припремљен едукативни 
материјал  

6. Израда веб портала 
Агенција за 

енергетику Града 
Новог Сада 

1 месеца од 
почетка 

активности 
100.000,00 

Буџет Града 
Новог Сада 

Израђен веб портал 

7. 
Едукација грађана и запослених у 
привреди и јавним предузећима 

Агенција за 
енергетику Града 

Новог Сада 
Континуирано 

Нису потребна 
финансијска 

средства 
 

Извршена едукација грађана и 
запослених у привреди и јавним 

предузећима 

8. 

Анкетирање грађана и 
запослених у привреди и јавним 
предузећима након обављење 

едукације 

Агенција за 
енергетику Града 

Новог Сада 

2 месеца од 
почетка 

активности 

Нису потребна 
финансијска 

средства 
 

Извршено анкетирање грађана 
и запослених у привреди и 
јавним предузећима након 

обављење едукације 

9. 
Обрада анкетног материјала, 

анализа добијених резултата и 
њихова презентација 

Агенција за 
енергетику Града 

Новог Сада 

6 месеца од 
почетка 

активности 

Нису потребна 
финансијска 

средства 
 

Извршена евалуација анкетног 
материјала и презентација 
добијених резултата путем 

средстава јавног инфомисања 

 



 

 
ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ:  ИЗВЕШТАВАЊЕ О СТАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређен систем мониторинга и извештавања о стању животне средине 
 
Општи циљ: Континуирана контрола и систематско праћење стања животне средине 
 
 
Општи циљ 1. - Континуирана контрола и систематско праћење стања животне средине 
 

Активност/Мера Носилац активности Временски рок 
Буџет - процењена вредност 

(РСД) 

Извор 

финансирања 
Индикатори 

Индикатор 

заштите 

животне 

средине 

1. 

Унапредити Програме 
контроле, мерења и 

праћења стања животне 
средине на територији Града 

Новог Сада 

Градска управа за 
заштиту животне 

средине 
Континуирано 

Финансијска средства ће бити 
дефинисана након 

опредељивања обима и 
начина унапређења 

Буџет Града 
Новог Сада 

Унапређени Програми 
контроле, мерења и 

праћења стања 
животне средине 

1.  
2.  
6. 

2. 
Праћење стања животне 

средине на територији Града 
Новог Сада 

Градска управа за 
заштиту животне 

средине 
Континуирано 

Финансијска средства ће бити 
дефинисана након 

испитивања тржишта и 
спроведене јавне набавке 

Буџет Града 
Новог Сада 

Спроведен 
мониторинг стања 
животне средине 

 

ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: ЕДУКАЦИЈА И ПОДИЗАЊЕ ЈАВНЕ СВЕСТИ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређење јавне свести о заштити животне средине 
 
Општи циљ: Реализација образовних активности и јачање свести о потреби заштите животне средине 
 
Општи циљ1. -  Реализација образовних активности и јачање свести о потреби заштите животне средине 
 

Активност/Мера 
Носилац 

активности 
Временски рок 

Буџет - процењена 

вредност (РСД) 

Извор 

финансирања 
Индикатори 

Индикатор 

заштите 

животне 

средине 

1. 

Пружање подршке 
организацијама цивилног 

друштва кроз тематске 
конкурсе 

Градска управа за 
заштиту животне 

средине 
Континуирано 

Финансијска средства ће 
бити дефинисана кроз 

тематске конкурсе 

Буџет Града Новог 
Сада 

Реализоване активности 
од стране организација 

цивилног друштва 

12.74. 

 
АКТИВНОСТИ ЗА ДОСТИЗАЊЕ СПЕЦИФИЧНИХ ЦИЉЕВА 



 

 
 
ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: - СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ 

- ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА 

 
 
 

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ: - Побољшање квалитета воде за пиће; 
 - Адекватно решење отпадних вода. 
 

Специфични циљеви: 
 

1. Обезбеђен пречистач комуналних отпадних вода; 
2. Изграђена канализациона мрежа у насељу Бегеч; 
3. Реконструкција водоснабдевања у насељу Бегеч; 
4. Изграђена водоводна мрежа у насељу Боцке; 
5. Изграђена канализациона мрежа у насељу Боцке; 
6. Изграђена фабрика воде на Петроварадинској ади; 
7. Изграђена нова црпна станица код Жежељевог моста; 
8. Проширење изворишта Ратно острво путем инфилтрационих базена; 
9. Санација бунара БХД-1 утискивањем дренова на изворишту „Штранд“. 

  



 

 
Специфични циљ 1 - Обезбеђен пречистач комуналних отпадних вода  

 

Активност/мера Носилац активности Временски рок 
Буџет - процењена 

вредност (РСД) 
Извор финансирања Индикатори 

Индикатор 
заштите животне 

средине 

1.  

Израда генералног 
пројекта и израда 
идејног пројекта/ 
Израда техничке 
документације 

ЈКП“ Водовод и 
канализација“ Нови Сад 

36 месеци од 

почетка активности 119.450.000,00 

-Буџет Града Новог 
Сада 

-Буџет Аутономне 
покрајине Војводине 

-Буџет Републике 
Србије 

-Међународни фондови 

Израђен главни, 
идејни пројекат и 

израђена техничка 
документација 

2.20. 

2.  

Израда и усвајање 
планског основа за 

централни пречистач 
комуналних отпадних 

вода 

Градска управа за 
урбанизам и 

грађевинске послове 
 

ЈП „Урбанизам“ 

12 месеци од 
почетка активности 

Након дефинисања 
просторног обухвата биће 

позната процењена 
вредност 

-Буџет Града Новог 
Сада 

Израђен и усвојен 
план детаљне 
регулације за 

централни пречистач 
комуналних отпадних 

вода 

3.  
Исходовање 

грађевинске дозволе 
ЈКП ”Водовод и 

канализација” Нови Сад 
12 месеци од 

почетка активности 

Након израде главног и 
идејног пројекта ће се 
знати цена целокупне 

инвестиције(у цену 
добијања грађевинске 

дозволе се урачунава и 
0.2% инвестиционе 
вредности пројекта) 

-Буџет Града Новог 
Сада 

-Буџет Аутономне 
покрајине Војводине 

-Буџет Републике 
Србије 

-Међународни фондови 

Исходована 
грађевинска дозвола 

4.  Изградња пречистача 
ЈКП “Вододвод и 

канализација“ Нови Сад 
30 месеци 4.800.780.000,00 

-Буџет Града Новог 
Сада 

-Буџет Аутономне 
покрајине Војводине 

-Буџет Републике 
Србије 

-Међународни фондови 

Израђен пречистач 

5.  
Исходовање употребне 

дозволе 
ЈКП „Водовод и 

канализација“ Нови Сад 
3 месеца од почетка 

активности 

Након израде главног и 
идејног пројекта ће се 
знати цена целокупне 
инвестиције (у цену 
добијања употребне 

дозволе се урачунава и 
0.2% и 0.1% инвестиционе 

вредности пројекта) 

-Буџет Града Новог 
Сада 

-Буџет Аутономне 
покрајине Војводине 

-Буџет Републике 
Србије 

-Међународни фондови 

Исходована 
употребна дозвола 

  



 

 

Специфични циљ 2 - Изграђена канализациона мрежа у насељу Бегеч 
 

Активност/мера Носилац активности Временски рок 
Буџет - процењена 

вредност (РСД) 
Извор финансирања Индикатори 

Индикатор 
заштите 
животне 
средине 

1. Израда идејног пројекта 
Градска управа за 

грађевинско земљиште 
и инвестиције 

4 месеца од почетка 
активности 

2.000.000,00 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне 

покрајине Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

Израђен и испоручен 
идејни пројекат 

2.19. 

2. 
Исходовање локацијских 

услова 

Градска управа за 
грађевинско земљиште 

и инвестиције 

6 месеци од почетка 
активности 

Целокупна вредност 
исходовања 

локацијске дозволе 
је занемарљиво 
мала у односу на 

целу инвестицију и 
тешко је проценити 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне 

покрајине Војводине 
-Буџет Републике Србије 

Исходована 
локацијска дозвола 

3. 
Израда техничке 
документације 

Градска управа за 
грађевинско земљиште 

и инвестиције 

4 месеца од почетка 
активности 

4.000.000,00 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне 

покрајине Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

Израђена техничка 
документација 

4. 
Исходовање грађевинске 

дозволе 

Градска управа за 
грађевинско земљиште 

и инвестиције 

2 месеца од почетка 
активности 

0.2% инвестиционе 
вредности објекта 

-Буџет Града Новог Сада 
Исходована 

грађевинска дозвола 

5. Грађење објекта 
Градска управа за 

грађевинско земљиште 
и инвестиције 

24 месеца од 
почетка активности 

125.380.000,00 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне 

покрајине Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

Изграђен објекат и 
обављен технички 

пријем објекта 

6. 
Исходовање употребне 

дозволе 

Градска управа за 
грађевинско земљиште 

и инвестиције 

3 месеца од почетка 
активности 

0.1% инвестиционе 
вредности објекта 

-Буџет Града Новог Сада 
Исходована 

употребна дозвола 

  



 

 

Специфични циљ 3 - Реконструкција водоснабдевања у насељу Бегеч  

 

Активност/мера Носилац активности Временски рок 
Буџет - процењена 

вредност (РСД) 
Извор финансирања Индикатори 

Индикатор 
заштите 
животне 
средине 

1. Грађење објекта 
JКП “Водовод и 

канализација“ Нови 
Сад 

24 месеца од 
почетка 

активности 
519.440.327,96 

-Буџет Града Нови Сад 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

Изграђен објекат и 
обављен технички пријем 

објекта 
2.16. 

2. 
Исходовање употребне 

дозволе 

ЈКП “Водовод и 
канализација“ Нови 

Сад 

3 месеца од 
почетка 

активности 

0.1% инвестиционе 
вредности објекта 

Буџет Града Новог Сада 
Исходована употребна 

дозвола 

 

 

 

Специфични циљ 4 - Изграђена водоводна мрежа у насељу Боцке 
 

Активност/мера Носилац активности Временски рок 
Буџет - процењена 

вредност (РСД) 
Извор финансирања Индикатори 

Индикатор 
заштите 
животне 
средине 

1. 
Израда техничке 
документације 

ЈКП “Водовод и 

канализација“ Нови Сад 
7 месеци од 

почетка 
активности 

4.800.000,00 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

Израђена техничка 
документација 

2.18. 

2. 
Исходовање 
грађевинске 

дозволе 

ЈКП “Водовод и 

канализација“ Нови Сад 

2 месеца од 
почетка 

активности 

0.2% инвестиционе 
вредности објекта 

-Буџет Града Новог 
Сада 

Исходована грађевинска 
дозвола 

3. Грађење објекта 

ЈКП “Водовод и 

канализација“ Нови Сад 

24 месеца од 
почетка 

активности 

Након израде 
техничке 

документације ће се 
знати цена грађења 

објекта 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

Изграђен објекат и 
обављен технички пријем 

објекта 

4. 
Исходовање 

употребне дозволе 

ЈКП “Водовод и 

канализација“ Нови Сад 
3 месеца од 

почетка 
активности 

0.1% инвестиционе 
вредности објекта 

ЈП“Завод за изградњу града“ 
Нови Сад 

Исходована употребна 
дозвола 

  



 

 
 

Специфични циљ 5 - Изграђена канализациона мрежа у насељу Боцке 
 

Активност/мера 
Носилац 

активности 
Временски рок 

Буџет - процењена 
вредност (РСД) 

Извор финансирања Индикатори 
Индикатор 

заштите животне 
средине 

1. 
Израда техничке 
документације 

ЈКП “Водовод и 
канализација“ Нови 

Сад 

7 месеци од 
почетка 

активности 
4.780.000,00 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне 

покрајине Војводине 
-Меџународни фондови 

Израђена техничка 
документација 

2.19. 

2. 
Исходовање грађевинске 

дозволе 

ЈКП “Водовод и 
канализација“ Нови 

Сад 

2 месеца од 
почетка 

активности 

0.2% инвестиционе 
вредности објекта -Буџет Града Новог Сада 

Исходована грађевинска 
дозвола 

3. Грађење објекта 
ЈКП “Водовод и 

канализација“ Нови 
Сад 

24 месеца од 
почетка 

активности 

Након израде техничке 
документације ће се 
знати цена грађења 

објекта 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне 

покрајине Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Меџународни фондови 

Изграђен објекат и 
обављен технички пријем 

објекта 

4. 
Исходовање употребне 

дозволе 

ЈКП “Водовод и 
канализација“ Нови 

Сад 

3 месеца од 
почетка 

активности 

0.1% инвестиционе 
вредности објекта 

-Буџет Града Новог Сада 
Исходована употребна 

дозвола 

 
 
 

Специфични циљ 6 - Изграђена фабрика воде на Петроварадинској ади 
 

Активност/мера 
Носилац 

активности 
Временски рок 

Буџет - процењена 
вредност (РСД) 

Извор финансирања Индикатори 
Индикатор 

заштите животне 
средине 

1. 
Израда техничке 
документације 

ЈКП “Водовод и 
канализација „Нови 

Сад 

10 месеци од 
почетка активности 

15.000.000,00 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

Израђена техничка 
документација 

2.16. 

2. 
Исходовање грађевинске 

дозволе 

ЈКП “Водовод и 
канализација“ Нови 

Сад 

2 месеца од 
почетка активности 

0.2% инвестиционе 
вредности објекта 

-Буџет Града Новог Сада 
Исходована грађевинска 

дозвола 

5. Грађење објекта 
ЈКП “Водовод и 

канализација“ Нови 
Сад 

24 месеца од 
почетка активности 

483.000.000,00 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

Изграђен објекат и 
обављен технички пријем 

објекта 

4. 
Исходовање употребне 

дозволе 

ЈКП “Водовод и 
канализација“ Нови 

Сад 

3 месеца од 
почетка активности 

0.1% инвестиционе 
вредности објекта 

-Буџет Града Новог Сада Исходована употребна 
дозвола 

  



 

 
 

Специфични циљ 7: – Изграђена нова црпна станица код Жежељевог моста 
 

Активност/мера Носилац активности Временски рок 
Буџет - процењена 

вредност (РСД) 
Извор финансирања Индикатори 

Индикатор 
заштите 
животне 
средине 

5.. Грађење објекта 
ЈКП “Водовод и 

канализација“ Нови Сад 
18 месеци од почетка 

активности 
600.000.000,00 

-Буџет Града Новог Сада, 
Буџет Аутономне 

покрајине Војводине, 
Буџет Републике Србије, 
Међународни фондови 

Изграђен објекат и 
обављен технички 

пријем објекта 
2.22. 

6. 
Исходовање употребне 

дозволе 
ЈКП “Водовод и 

канализација“ Нови Сад 
3 месеца од почетка 

активности 
0.1% инвестиционе 
вредности објекта 

-Буџет Града Новог Сада 
Исходована употребна 

дозвола 

  



 

 

Специфични циљ 8 - Проширење изворишта Ратно острво путем инфилтрационих базена 
 

Активност/мера Носилац активности Временски рок 
Буџет - процењена 

вредност (РСД) 
Извор финансирања Индикатори 

Индикатор 
заштите 
животне 
средине 

1. 
Израда идејног пројекта и 

Студије оправданости 

ЈКП “Водовод и 
канализација“ Нови 

Сад 

12 месеци од 
почетка активности 

22.000.000,00 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

Израђен и испоручен 
идејни пројекат 

2.18. 

2. 

Израда и усвајање плана 
детаљне регулције 

проширења изворишта 
ратно острво 

Градска управа за 
урбанизам и 

грађевинске послове 

12 месеци од 
почетка активности 

Вредност ће бити 
дефинисана након 

дефинисања просторног 
обухвата плана 

-Буџет Града Новог Сада 

Израђен и усвојен план 
детаљне регулације 

проширења изворишта 
ратно острво 

3. 
Исходовање локацијске 

дозволе 

ЈКП “Водовод и 
канализација“ Нови 

Сад 

Нерешени 
имовински односи-

без процене 

Целокупна вредност 
исходовања локацијске 

дозволе је занемарљиво 
мала у односу на целу 
инвестицију и тешко је 

проценити 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 

Израђен и испоручен 
главни пројекат 

4. 
Израда техничке 
документације 

ЈКП “Водовод и 
канализација“ Нови 

Сад 

18 месеци од 
почетка активности 

50.000.000,00 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

Израђена техничка 
документација 

5. 
Исходовање грађевинске 

дозволе 

ЈКП “Водовод и 
канализација“ Нови 

Сад 

2 месеца од 
почетка активности 

0.2% инвестиционе 
вредности објекта 

-Буџет Града Новог Сада 
Исходована грађевинска 

дозвола 

6. Грађење објекта 
ЈКП “Водовод и 

канализација“ Нови 
Сад 

24 месеца од 
почетка активности 

3.784.189.920,00 
(процена на основу 

израђеног Генералног 
пројекта) 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

Изграђен објекат и 
обављен технички пријем 

објекта 

7. 
Исходовање употребне 

дозволе 

ЈКП “Водовод и 
канализација“ Нови 

Сад 

3 месеца од 
почетка активности 

0.1% инвестиционе 
вредности објекта 

-Буџет Града Новог Сада 
Исходована употребна 

дозвола 

  



 

 
Специфични циљ 9: - Санација бунара БХД-1 утискивањем дренова на изворишту „Штранд“ 
 

Активност/мера 
Носилац 

активности 
Временски рок 

Буџет - 
процењена 
вредност 

(РСД) 

Извор финансирања Индикатори 

Индикатор 
заштите 
животне 
средине 

1. Припремни радови 
ЈКП “Водовод и 

канализација“ Нови 
Сад 

Извођење свих радова  на 
уградњи нових хоризонталних 

дренова  извели би се  у року од 
120 дана 

16.435.750,50 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

Завршени припремни 
радови 

2.18. 

2. Припрема радилишта 
ЈКП “Водовод и 

канализација“ Нови 
Сад 

Извођење свих радова  на 
уградњи нових хоризонталних 

дренова  извели би се  у року од 
120 дана 

10.625.387,38 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

Припремљено 
градилиште 

3. Уклањање радилишта 
ЈКП “Водовод и 

канализација“ Нови 
Сад 

Извођење свих радова  на 
уградњи нових хоризонталних 

дренова  извели би се  у року од 
120 дана 

6.081.037,69 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

Уклоњено радилиште 

4. 
Чишћење бунарске 

шахте 

ЈКП “Водовод и 
канализација“ Нови 

Сад 

Извођење свих радова  на 
уградњи нових хоризонталних 

дренова  извели би се  у року од 
120 дана 

95.779,88 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

Очишћена бунарска 
шахта 

5. Прање зидова окна 
ЈКП “Водовод и 

канализација“ Нови 
Сад 

Извођење свих радова  на 
уградњи нових хоризонталних 

дренова  извели би се  у року од 
120 дана 

47.123,70 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

Опран зид окна 

6. 
Демотажа мердевина и 
хидромашинске опреме 

ЈКП “Водовод и 
канализација“ Нови 

Сад 

Извођење свих радова  на 
уградњи нових хоризонталних 

дренова  извели би се  у року од 
120 дана 

624.995,64 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

Извршена демонтажа 

7. 
Монтжа и пуштање у 
рад постојеће пумпе 

након тестирања бунара 

ЈКП “Водовод и 
канализација“ Нови 

Сад 

Извођење свих радова  на 
уградњи нових хоризонталних 

дренова  извели би се  у року од 
120 дана 

191.995,58 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

Извршена монтажа и 
пуштена у рад пумпа 

након  извршеног теста 

8. 
Постављање опреме и 

машина 

ЈКП “Водовод и 
канализација“ Нови 

Сад 

Извођење свих радова  на 
уградњи нових хоризонталних 

дренова  извели би се  у року од 
120 дана 

2.511.987,01 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

Постављена опрема и 
машина 

9. 
Демонтажа затварача 
ДН 250 и блиндирање 

постојећих дренова 

ЈКП “Водовод и 
канализација“ Нови 

Сад 

Извођење свих радова  на 
уградњи нових хоризонталних 

252.858,83 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 

Извршена демонтажа 
затварача ДН 250 и 

блиндирани постојећи 
дренови 



 

дренова  извели би се  у року од 
120 дана 

-Међународни фондови 

10. 
Бушење отвора зида 

шахта за постављање 
дренова 

ЈКП “Водовод и 
канализација“ Нови 

Сад 

Извођење свих радова  на 
уградњи нових хоризонталних 

дренова  извели би се  у року од 
120 дана 

2.484.146,98 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

Избушен отвор зида 
шахта за постављање 

дренова 

11. 

Ињектирање анкера 
полиестерским 

цементом у циљу 
заштите од продора 
воде и материјала 

ЈКП “Водовод и 
канализација“ Нови 

Сад 

Извођење свих радова  на 
уградњи нових хоризонталних 

дренова  извели би се  у року од 
120 дана 

1.390.979,29 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

Урађено ињектирање 
анкера полиестерским 

цементом у циљу заштите 
од продора воде и 

материјала 

12. 
Испорука и мотажа 
носача (портала) 

дренова 

ЈКП “Водовод и 
канализација“ Нови 

Сад 

Извођење свих радова  на 
уградњи нових хоризонталних 

дренова  извели би се  у року од 
120 дана 

2.216.474,15 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

Испоручен и монтиран 
носач (портала) дренова 

13. 
Набавка, испорука и 
монтирање бушаће 

главе 

ЈКП “Водовод и 
канализација“ Нови 

Сад 

Извођење свих радова  на 
уградњи нових хоризонталних 

дренова  извели би се  у року од 
120 дана 

1.589.690,61 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

Набављен, испоручен и 
монтиран бушаће главе 

14. 

Утискивање 
хоризонталних дренова 

кроз песковито-
шљунковите хоризонте 

ЈКП “Водовод и 
канализација“ Нови 

Сад 

Извођење свих радова  на 
уградњи нових хоризонталних 

дренова  извели би се  у року од 
120 дана 

12.075.928,06 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

Утиснути хоризонтални 
дренови 

15. 
Утискивање дренова у 

неадекватним 
материјалима 

ЈКП “Водовод и 
канализација“ Нови 

Сад 

Извођење свих радова  на 
уградњи нових хоризонталних 

дренова  извели би се  у року од 
120 дана 

50.265,42 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

Утиснути  дренови  у 
неадекватним 
материјалима 

16. 
Премештање опреме  за 

утискивање 

ЈКП “Водовод и 
канализација“ Нови 

Сад 

Извођење свих радова  на 
уградњи нових хоризонталних 

дренова  извели би се  у року од 
120 дана 

642.491,44 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

Премештена опрема 

17. 
Набавка, и испорука и 

уградња филтерске 
конструкције 

ЈКП “Водовод и 
канализација“ Нови 

Сад 

Извођење свих радова  на 
уградњи нових хоризонталних 

дренова  извели би се  у року од 
120 дана 

14.899.047,68 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

Набављена и испоручена 
и уграђена филтерска 

конструкција 

18. 

Прекид радова из 
разлога за које 

извођач радова није 
одговоран 

ЈКП “Водовод и 
канализација“ Нови 

Сад 

Извођење свих радова  на 
уградњи нових хоризонталних 

дренова  извели би се  у року од 
120 дана 

355.361,69 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

Прекид радова 

19. 
Инсталација комплета 

затварача дренова 

ЈКП “Водовод и 
канализација“ Нови 

Сад 

Извођење свих радова  на 
уградњи нових хоризонталних 

2.715.040,36 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 

Инсталирани комплети 
затварача дренова 



 

дренова  извели би се  у року од 
120 дана 

-Међународни фондови 

20. 
Набавка и инсталација 

комплет вентила 
дренова 

ЈКП “Водовод и 
канализација“ Нови 

Сад 

Извођење свих радова  на 
уградњи нових хоризонталних 

дренова  извели би се  у року од 
120 дана 

1.011.946,37 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

Набављени и 
инсталирани комплет 

вентила дренова 

21. 

Набавка комплет 
продужетака вретена 

затварача од челичних 
цеви 38,3x3,25 за 

руковање вентилима 

ЈКП “Водовод и 
канализација“ Нови 

Сад 

Извођење свих радова  на 
уградњи нових хоризонталних 

дренова  извели би се  у року од 
120 дана 

1.538.608,00 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

Набављени комплет 
продужетака вретена 

затварача од челичних 
цеви 38,3x3,25 за 

руковање вентилима 

22. 
Испирање и разрада 

дренова 

ЈКП “Водовод и 
канализација“ Нови 

Сад 

Извођење свих радова  на 
уградњи нових хоризонталних 

дренова  извели би се  у року од 
120 дана 

21.454,70 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

Испрани дренови 

23. 
Интензивно 

одстрањивање песка 

ЈКП “Водовод и 
канализација“ Нови 

Сад 

Извођење свих радова  на 
уградњи нових хоризонталних 

дренова  извели би се  у року од 
120 дана 

3.154.350,48 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

Одстрањен песак 

24. 
Разрада бунара 

применом хидрауличких 
удара 

ЈКП “Водовод и 
канализација“ Нови 

Сад 

Извођење свих радова  на 
уградњи нових хоризонталних 

дренова  извели би се  у року од 
120 дана 

2.464.735,38 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

Разрађени бунари 
применом хидрауличких 

удара 

25. 
Израда програма 
тестирања бунара 

ЈКП “Водовод и 
канализација“ Нови 

Сад 

Извођење свих радова  на 
уградњи нових хоризонталних 

дренова  извели би се  у року од 
120 дана 

184.152,79 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

Израђен програм 
тестирања бунара 

26. 
Инсталација и 

деинсталација опреме 
за тестирање бунара 

ЈКП “Водовод и 
канализација“ Нови 

Сад 

Извођење свих радова  на 
уградњи нових хоризонталних 

дренова  извели би се  у року од 
120 дана 

405.964,01 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

Инсталисана опрема и 
извршена деинсталција  
опреме за тестирање 

бунара 

27. 

Допремање, 
инсталација и 

деинсталација додатног 
потисног цевовода за 

тестирање бунара 

ЈКП “Водовод и 
канализација“ Нови 

Сад 

Извођење свих радова  на 
уградњи нових хоризонталних 

дренова  извели би се  у року од 
120 дана 

606.606,10 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

Допремљена инсталисана  
и деинсталисана 

додатног потисног 
цевовода за тестирање 

бунара 

28. 

Реализација тестирања 
бунара у непрекидном 
трајању од 120 сати по 

бунару 

ЈКП “Водовод и 
канализација“ Нови 

Сад 

Извођење свих радова  на 
уградњи нових хоризонталних 

дренова  извели би се  у року од 
120 дана 

1.184.538,98 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

Реализовано тестирање 
бунара у непрекидном 
трајању од 120 сати по 

бунару 

29. 

Графоаналитичка 
обрада података 
црпења и израда 

Извештаја о изведеном 

ЈКП “Водовод и 
канализација“ Нови 

Сад 

Извођење свих радова  на 
уградњи нових хоризонталних 

429.378,53 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 

Урађена 
графоаналитичка обрада 

података црпења и 
израђен Извештај о 



 

тестирању, са 
прогнозом ефекта у 

различитим 
хидролошким условима 

рада 

дренова  извели би се  у року од 
120 дана 

-Међународни фондови изведеном тестирању, са 
прогнозом ефекта у 

различитим хидролошким 
условима рада 

30. 

Осматрање режима 
рада бунара у 

периоду од 3 месеца са 
израдом финалног 

Елабората 

ЈКП “Водовод и 
канализација“ Нови 

Сад 

 

3 месеца 
390.284,70 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

Извршено осматрање 
режима рада бунара у 
периоду од 3 месеца 

Израђен финални 
Елаборат 

31. 
Израда пројекта 
изведеног стања 

ЈКП “Водовод и 
канализација“ Нови 

Сад 

 

30 дана 
310.931,37 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

Израђен пројекат 
изведеног стања 

  



 

 

 
ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: ВАЗДУХ 
 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређен квалитет ваздуха 
 
Специфични циљ: Смањена емисија из саобраћаја у Граду Новом Саду 
 
 
Специфични циљ 1 – Смањена емисија из саобраћаја у Граду Новом Саду 
 

Активност/мера 
Носилац 

активности 
Временски рок 

Буџет - процењена 
вредност (РСД) 

Извор финансирања Индикатори 
Индикатор 

заштите животне 
средине 

1. 
Унапређење понуде и 

квалитета јавног градског 
превоза 

Градска управа за 
саобраћај и путеве 

Континуирано 

Финансијска 
вредност ће бити 

дефинисана након 
опредељивања 
обима и начина 

унапређења 

Буџет Града Новог 
Сада 

Унапређена понуда 
и квалитет јавног 
градског превоза 

1.7. 

2. 

Повећање броја зона на 
територији Града Новог 
Сада са саобраћајним 

ограничењима 

Градска управа за 

саобраћај и путеве Континуирано 
Нису потребна 
финансијска 

средства 
 

Повећан број зона 
на територији Града 

Новог Сада са 
саобраћајним 
ограничењима 

3. 

Унапређење постојећих и 
изградња нових 

паркиралишта (по 
могућству на ободима 

централних градских зона) 

Градска управа за 

саобраћај и путеве Континуирано 

Финансијска 
вредност ће бити 

дефинисана након 
опредељивања 
обима и начина 

унапређења 

Буџет Града Новог 
Сада 

Унапређена 
постојећа и 

изграђена нова 
паркиралишта 

4. 

Доношење одлука о 
техничким 

карактеристикама возила 
која саобраћају у 

централним градским 
зонама (у смислу квалитета 

горива и еколошки 
прихватљивих мотора) 

Градска управа за 
саобраћај и путеве 

Континуирано 
Нису потребна 
финансијска 

средства 
 

Донете одлуке о 
техничким 

карактеристикама 
возила која 

саобраћају у 
централним 

градским зонама 

5. 
Спроводити мере 

унапређења управљања 
саобраћајем 

Градска управа за 
саобраћај и путеве 

Континуирано 
Нису потребна 
финансијска 

средства 
 Спроведене мере  

  



 

ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: ЗЕМЉИШТЕ 

 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Очување и унапређење квалитета земљишта 

 

Специфични циљ: Развој агроеколошких програма и одрживе пољопривреде 

 

Специфични циљ 1 - Развој агроеколошких програма и одрживе пољопривреде 
 

Активност/мера 
Носилац 

активности 
Временски рок 

Буџет - процењена вредност 
(РСД) 

Извор 
финансирања 

Индикатор 

Индикатор 
заштите 
животне 
средине 

1. 
Штампање промо 

материјала органска 
пољопривреда. 

Градска управа 
за привреду 

Континуирано 

Финансијска вредност ће бити 

позната након дефинисања 

обима посла 

Буџет Града 
Новог Сада 

Одштампан промо материјала 
органска пољопривреда. 

4.29. 

2. 

Организовање припремних 
састанака за органску и 

контролисану 
пољопривредну 

производњу 

Градска управа 

за привреду 
Континуирано 

Финансијска вредност ће бити 

позната након дефинисања 

обима посла 

Одржани припремни састанци 
за органску и контролисану 

пољопривредну производњу 

3. 
Обука за органску и 

контролисану производњу 

Градска управа 

за привреду 
Континуирано 

Финансијска вредност ће бити 

позната након дефинисања 

обима посла 
Извршена обука за органску и 

контролисану производњу 

4. 

Субвенције за органску и 
контролисану 

пољопривредну 
производњу 

Градска управа 

за привреду 
Континуирано 

Финансијска вредност ће бити 

позната након дефинисања 

обима посла 

Одобрене субвенције за 
органску и контролисану 

пољопривредну производњу 

5. 

Субвенције за 
пољопривредну 

производњу (банкарске 
субвенције за камату), 

субвенције за 
сертификацију производа 
са ознаком географског 

порекла. 

Градска управа 

за привреду 
Континуирано 

Финансијска вредност ће бити 

позната након дефинисања 

обима посла 

Одобрене субвенције за 
пољопривредну производњу 

(банкарске субвенције за 
камату), субвенције за 

сертификацију производа са 
ознаком географског порекла. 

6. 
Субвенције за младе 

пољопривредне 
произвођаче 

Градска управа 

за привреду 
Континуирано 

Финансијска вредност ће бити 

позната након дефинисања 

обима посла 

Одобрене субвенције за 
младе пољопривредне 

произвођаче 

7. 
Субвенције удружењима из 

области пољопривреде 

Градска управа 

за привреду 
Континуирано 

Финансијска вредност ће бити 

позната након дефинисања 

обима посла 

Одобрене субвенције 
удружењима из области 

пољопривреде 

 



 

ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Повећан степен реализације зелених површина на територији Града на основу важеће планске документације и 
израђених урбанистичких планова одговарајућег нивоа за просторе који до сада нису били покривени урбанистичком планском 
документацијом 
 
Специфични циљеви: 
 
1. Израђен катастар зеленила-Етапа 1; 
2. Успостављен мониторинг зелених површина као дела система праћења стања животне средине; 
3. Имплементирани нормативи за уређење зелених површина утврђени Нацртом Генералног урбанистичког плана Града Новог Сада до 
2030. године; 
4. Изградња заливних система у функцији очувања и унапређења јавних зелених површина; 
5. Едукација деце школског узраста о заштити животне средине и људском утицају, важности хуманизације животне средине – 
озелењавање. 
  



 

 
Специфични циљ 1. – Израђен катастар зеленила – Етапа 1 
 

Активност/мера Носилац активности Временски рок 
Буџет - 

процењена 
вредност (РСД) 

Извор 
финансирања 

Индикатори 

Индикатор 
заштите 
животне 
средине 

1. 
Одређивање просторног 

обухвата 

ЈП “Урбанизам” Нови Сад 
 

ЈКП "Градско зеленило" Нови 
Сад 

1 месец од 
почетка 

активности 

Нису потребна 
финансијска 

средства 
- 

Ситуациони план 
(дефинисана граница 

обухвата) 

1. 

2. 
Одређивање категорије 

зелене површине која ће се 
снимати 

ЈП “Урбанизам” Нови Сад 
 

ЈКП "Градско зеленило" Нови 
Сад 

1 месец  од 
почетка 

активности 

Нису потребна 
финансијска 

средства 
- 

(дефинисане 
категорије зеленила 
које ће се снимати и 

дефинисани атрибути) 

3. Набавка хардвера 

ЈП “Урбанизам” Нови Сад 
 

ЈКП "Градско зеленило" Нови 
Сад 

2 месеца од 
почетка 

активности 
1.000.000,00 

Буџет Града Новог 
Сада или средства 

донатора 
Набављена опрема 

4. Набавка софтвера 

ЈП “Урбанизам” Нови Сад 
 

ЈКП "Градско зеленило" Нови 
Сад 

2 месеца од 
почетка 

активности 
2.500.000,00  

Буџет Града Новог 
Сада или средства 

донатора 
Развијен софтвер 

5. 

Прикупљање и 
верификација података 

(израда дигиталних 
ортофото снимака 

просторне резолуције 10 cm 
за подручје пројекта; 

прикупљање и верификација 
просторних и атрибутских 

података) 

ЈП “Урбанизам” Нови Сад 
 

Градска управа за 
грађевинско земљиште и 

инвестиције 
 

ЈКП "Градско зеленило" Нови 
Сад 

24 месеца од 
почетка 

активности 
7.500.000,00 

Буџет Града Новог 
Сада или средства 

донатора 

Урађен дигитални 
ортофото снимак 
резолуције 10 cm; 
Формирана база 

података 

6. Израда катастра зеленила 

Градска управа за 
грађевинско земљиште и 

инвестиције 
 

ЈКП "Градско зеленило'' Нови 
Сад 

12 месеци од 
почетка 

активности 
8.000.000,00 

Буџет Града Новог 
Сада или средства 

донатора 

Израђен катастар 
зеленила 

7. 
Иницијално подешавање 

система 
ЈКП "Градско зеленило" Нови 

Сад 

6 месеци од 
почетка 

активности 
500.000,00 

Буџет Града Новог 
Сада или средства 

донатора 
Извештај 

8. 
Обука кадрова и подршка у 

раду 
ЈКП "Градско зеленило" Нови 

Сад 

6 месеци од 
почетка 

активности 
500.000,00 

Буџет Града Новог 
Сада или средства 

донатора 
Извештај 

9. 
Усвајање протокола о 
ажурирању Катастра 

Зеленила 

ЈКП "Градско зеленило" Нови 
Сад 

6 месеци од 
почетка 

активности 

Нису потребна 
финансијска 

средства 
- 

Израђен и усвојен 
документ 

 
 

 



 

 
Специфични циљ 2. - Успостављен мониторинг зелених површина као дела система праћења стања животне средине 
 

Активност/мера 
Носилац 

активности 
Временски рок 

Буџет - процењена вредност 
(РСД) 

Извор финансирања Индикатори 

Индикатор 
заштите 
животне 
средине 

1. Припремне активности      

1. 

1.1 Дефинисање учесника 
Градска управа за 
заштиту животне 

средине 

1 месец од почетка 
активности 

Нису потребна финансијска 
средства 

- Извештај 

1.2 

Дефинисање локација за 
мониторинг зелених 

површина  у складу са 
праћењем стања осталих 

параметара животне средине 
(земљиште, ваздух, бука и 

сл.) 

Носилац активности 
биће познат након 
дефинисања свих 

учесника 

1 месец од почетка 
активности 

Нису потребна финансијска 
средства 

- Извештај 

1.3 

Дефинисање параметара 
који би се примењивали у 

оквиру мониторинга зелених 
површина 

(квалитет виталности 
биљака, квалитет земљишта 

јавних зелених површина, 
квалитет ваздуха и сл.) 

Носилац активности 
биће познат након 
дефинисања свих 

учесника 

1 месец од почетка 
активности 

Нису потребна финансијска 
средства 

- Извештај 

2. 

Мерење квалитета 
дефинисаних параметара 
(земљиште, ваздух, бука и 

сл.) 

Носилац активности 
биће познат након 
дефинисања свих 

учесника 

Континуирано 
спровођење 

Финансијска средства ће бити 
дефинисана након израде 

пројектног предлога 

Буџет Града Новог 
Сада или средства 

донатора 

Извештај 

3. 

Прикупљање података о 
присуству штетних 

организама на биљкама у 
оквиру дефинисаног подручја 

Носилац активности 
биће познат након 
дефинисања свих 

учесника 

Континуирано 
спровођење 

Финансијска средства ће бити 
дефинисана након израде 

пројектног предлога 

Буџет Града Новог 
Сада или средства 

донатора 

Извештај 

4. 
Прикупљање података о 

стању виталности биљака у 
оквиру дефинисаног подручја 

Носилац активности 
биће познат након 
дефинисања свих 

учесника 

Континуирано 
спровођење 

Финансијска средства ће бити 
дефинисана након израде 

пројектног предлога 

Буџет Града Новог 
Сада или средства 

донатора 

Извештај 

  



 

 
 

Специфични циљ 3 –  Имплементирани нормативи за уређење зелених површина утврђени Нацртом Генералног 
 урбанистичког плана Града Новог Сада до 2030. године 

 

Активност/мера Носилац активности Временски рок 
Буџет - процењена 

вредност (РСД) 
Извор 

финансирања 
Индикатори 

Индикатор 
заштите 
животне 
средине 

1. 

Верификација Нацрта 
Генералног 

урбанистичког плана 
Града Новог Сада до 

2030. године. 

Градска управа за урбанизам 
и грађевинске послове 

 
ЈП “Урбанизам” Нови Сад 

6 месеци од 
почетка 

активности 

Нису потребна 
финансијска средства 

- 
Верификован ГУП 
Града Новог Сада 

до 2030. године 
1. 

2. 
Примена норматива у 

планској документацији 
нижег реда 

Градска управа за урбанизам 
и грађевинске послове 

 
ЈП “Урбанизам” Нови Сад 

Континуирано 
Нису потребна 

финансијска средства 
- 

Усвојени 
урбанистички 

планови 

 

 

Специфични циљ 4. - Изградња заливних система у функцији очувања и унапређења јавних зелених површина 

 

Активност/Мера 
Носилац 

активности 
Временски рок 

Буџет - процењена 
вредност (РСД) 

Извор 
финансирања 

Индикатори 

Индикатор 
заштите 
животне 
средине 

1. 

Изградња заливног 
система на Булевару 

Михајла Пупина у Новом 
Саду 

ЈКП „Градско 
Зеленило“ 

12 месеци од 
почетка активности 

54 000 000,00 
Буџет Града Новог 

Сада 
Изграђен заливни систем 

1. 

2. 
Изградња заливног 

система у Футошком 
парку у Новом Саду 

ЈКП „Градско 
Зеленило“ 

12 месеци од 
почетка активности 

60 000 000,00 
Буџет Града Новог 

Сада 
Изграђен заливни систем 

3. 
Изградња заливног 

система у Лиманском 
парку у Новом Саду 

ЈКП „Градско 
Зеленило“ 

12 месеци од 
почетка активности 

60 000 000,00 
Буџет Града Новог 

Сада 
Изграђен заливни систем 

4. 

Изградња заливног 
система на делу 

Булевару Европе (део 
од Футошке улице до 
кружне раскрснице на 
Лиману) у Новом Сад 

ЈКП „Градско 
Зеленило“ 

12 месеци од 
почетка активности 

48 000 000,00 
Буџет Града Новог 

Сада 
Изграђен заливни систем 

 

 



 

 
 
 
Специфични циљ 5. Едукација деце школског узраста о заштити животне средине и људском утицају, важности 

хуманизације животне средине - озелењавање 
 

Активност/Мера 
Носилац 

активности 
Временски рок 

Буџет - процењена 

вредност (РСД) 
Извор финансирања Индикатори 

Индикатор 

заштите 

животне 

средине 

1. 

Подизање степена 
свести о заштити 

животне средине код 
дечије популације  

нижих разреда основних 
школа 

ЈКП „Градско 
Зеленило“ 

Континуирано 

Финансијска средства 
ће бити дефинисана 

након израде 
пројектног предлога 

Буџет Града Новог Сада 
 

Сопствена средства 
Извештај 9. 

  



 

 

ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: ОТПАД 
 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ: УСПОСТАВЉЕН ОДРЖИВИ СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕЊE ОТПАДОМ 
 
Специфични циљеви:  
 
1. Унапређен постојећи систем сакупљања, транспорта, складиштења и депоновања отпада у Новом Саду; 
2. Завршена I фаза санације, рекултивације и затварања сметлишта у Новом Саду; 
3. Успостављен регионални систем и изграђен регионални центар за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, 
Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темарин и Врбас. 
 
 
Специфични циљ 1 – Унапређен постојећи систем сакупљања, транспорта, складиштења и депоновања отпада у Новом Саду  
 

Активност/Мера 
Носилац 

активности 
Временски рок 

Буџет - процењена 

вредност (РСД) 

Извор 

финансирања 
Индикатори 

Индикатор 

заштите животне 

средине 

1. 
Ревизија локалног плана 

управљања отпадом 

Градска управа 
за комуналне 

послове 

6 месеци од почетка 
активности 

- 

1.Буџет Града 
Новог Сада 

2. Средства ЈКП 
„Чистоћа“ Нови 

Сад 

Ревидован план 5. 

2. 

Израда документације за 
потребе успостваљања 

примарне сепарације отпада 
на целој територији Града 

Новог Сада, чија је 
реализација планирана у 

континуитету, сваке године до 
краја планског периода 

ЈКП “Чистоћа“ 
Нови Сад 

12 месеци од 
почетка активности 

Процењена вредност 
биће утврђена 

Програмом пословања 
предузећа за текућу 

годину 

1.Буџет Града 
Новог Сада 

2. Средства ЈКП 
„Чистоћа“ Нови 

Сад 

Израђена 
документација 

5. 

3. 

Обезбеђење возила за 
сакупљање и транспорт 

отпада, за постојећи систем 
сакупљања отпада, чија је 

реализација планирана сваке 
године до краја планског 

периода 

ЈКП “Чистоћа“ 
Нови Сад 

12 месеци од 
почетка активности 

Процењена вредност 
биће утврђена 

Програмом пословања 
предузећа за текућу 

годину 

1.Буџет Града 
Новог Сада 

2. Средства ЈКП 
„Чистоћа“ Нови 

Сад 

Набављена  возила 5.38. 

4. 

Обезбеђење возила – 
аутоцистерни за прање јавних 

површина, сваке године до 
краја планског периода 

ЈКП ”Чистоћа“ 
Нови Сад 

12 месеци од 
почетка активности 

Процењена вредност 
биће утврђена 

Програмом пословања 
предузећа за текућу 

годину 

Средства ЈКП 

„Чистоћа“ Нови 

Сад 

Набављене 
аутоцистерне 

5.38. 

5. 

Обезбеђење ауточистилица за 
чишћење јавних површина, 

сваке године до краја планског 
периода 

ЈКП “Чистоћа“ 
Нови Сад 

12 месеци од 
почетка активности 

Процењена вредност 
биће утврђена 

Програмом пословања 

1.Буџет Града 
Новог Сада 

Набављене 
ауточистилице 

5.38. 



 

предузећа за текућу 
годину 

2. Средства ЈКП 
„Чистоћа“ Нови 

Сад 

6. 

Обезбеђење посуда за 
сакупљање отпада за постојећи 

систем сакупљања отпада, 
сваке године до краја планског 

периода 

ЈКП “Чистоћа“ 
Нови Сад 

12 месеци од 
почетка активности 

Процењена вредност 
биће утврђена 

Програмом пословања 
предузећа за текућу 

годину 

 
1.Буџет Града 

Новог Сада 
2. Средства ЈКП 
„Чистоћа“ Нови 

Сад 

Набављени 
контејнери 

5.38. 

7. 

Обезбеђење корпи за 
отпатке у постојећем 

систему сакупљања отпада 
сваке године до краја 

планског периода 

ЈКП “Чистоћа“ 
Нови Сад 

12 месеци од 
почетка активности 

Процењена вредност 
биће утврђена 

Програмом пословања 
предузећа за текућу 

годину 

1.Буџет Града 
Новог Сада 

2. Средства ЈКП 
„Чистоћа“ Нови 

Сад 

Набављене корпе 
за отпатке 

5.38. 

8. 

Обезбеђење радних машина и 
друге опреме за унапређење 

постојећег система 
манипулације отпадом на 
депонији, планирана сваке 
године до краја планског 

периода 

ЈКП “Чистоћа“ 
Нови Сад 

12 месеци од 
почетка активности 

Процењена вредност 
биће утврђена 

Програмом пословања 
предузећа за текућу 

годину 

1.Буџет Града 
Новог Сада 

2. Средства ЈКП 
„Чистоћа“ Нови 

Сад 

Набављене радне 
машине 

5.38. 

9. 
Изградња рециклажног 

дворишта. 
ЈКП “Чистоћа“ 

Нови Сад 
18 месеци од 

почетка активности 

Процењена вредност 
биће утврђена 

Програмом пословања 
предузећа за текућу 

годину 

1.Буџет Града 
Новог Сада 

2. Средства ЈКП 
„Чистоћа“ Нови 

Сад 

Употребна дозвола 5.34. 

10. 
Уређење локација за 

примарно разврставање 
отпада 

ЈКП “Чистоћа“ 
Нови Сад 

18 месеци од 
почетка активности 

Процењена вредност 
биће утврђена 

Програмом пословања 
предузећа за текућу 

годину 

1.Буџет Града 
Новог Сада 

2. Средства ЈКП 
„Чистоћа“ Нови 

Сад 

Уређене локације 
за примарну 

сепарацију отпада 

5.38. 

11. 

Eдукaциja стaнoвништвa o 
упрaвљaњу отпадом: 

рециклабилним материјалима, 
посебним токовима отпада и 

oпaсним oтпaдoм из 
домаћинстава, укључујући 

oдбaчeне лeкoве  из 
дoмaћинствa, биоразградивим 

отпадом из кухиња и 
баштенским отпадом, отпадом 

животињског порекла, 
планирана сваке године до 

краја планског периода 

Градска управа 
за заштиту 

животне 
средине 

 
ЈКП “Чистоћа“ 

Нови Сад 

12. месеци од 
почетка активности 

Процењена вредност 
биће утврђена 

Програмом пословања 
предузећа за текућу 

годину 

1.Буџет Града 
Новог Сада 

2. Средства ЈКП 
„Чистоћа“ Нови 

Сад 

Едуковано 
становнисштво 

5. 

  



 

 

Специфични циљ 2 – Завршена I фаза санације2, рекултивације и затварања сметлишта у Новом Саду  
 

Активност/Мера 
Носилац 

активности 
Временски рок 

Буџет - 

процењена 

вредност (РСД) 

Извор финансирања Индикатори 

Индикатор 

заштите 

животне 

средине 

1. 
Урађен нови пројекат санације, затварања и 

рекултивације сметлишта у Новом Саду 

Градска управа за 
за грађевинско 

земљиште и 
инвестиције 

- 
У складу са 

буџетом ГУГЗИ 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне 

покрајине Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-међународни фондови 
-сопствена средства - 

Решење  - 
сагласност 

Покрајинског 
секретаријата 

за заштиту 
животне 
средине 5.37. 

2. 

Урађена I фаза радова на санацији, 
затварању и рекултивацији сметлишта у 

Новом Саду, сваке године до краја планског 
периода, у сразмери са обезбеђеним 

средствима 

Градска управа за 
грађевиснко 
земљиште и 
инвестиције 

24 месеца од 
почетка 

активности 

Процењена 
вредност зависи 
од предмета и 

предрачуна 
радова из пројекта 

санације 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне 

покрајине Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-међународни фондови 

-сопствена средства 

Урађена I 
фаза санције 

 

 
Специфичан циљ 3 - Успостављен регионални систем и изграђен регионални центар за управљање отпадом за Град Нови Сад и 
општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темарин и Врбас 
 

Активност/мера 
Носилац 

активности 
Временски 

рок 

Буџет - 
процењена 

вредност (РСД) 

Извор 
финансирања 

Индикатори 

Индикатор 
заштите 
животне 
средине 

1. 

Успостављaње регионалног система 
управљања отпадом за Град Нови Сад и 

општине Бачка Паланка, Бачки 
Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, 

Темарин и Врбас, са изградњом 
регионалног центра за управљање 
отпадом на територији Града Новог 

Сада 

Градска управа за 
комуналне послове 

24 месеца од 
почетка 

активности 

Финансијска 
средства ће бити 

позната након 
израде техничке 
документације 

- Буџет Града 
Новог Сада 

Успостављaњен регионални 
система управљања 

отпадом за Град Нови Сад и 
општине Бачка Паланка, 
Бачки Петровац, Беочин, 

Жабаљ, Србобран, Темарин 
и Врбас, са изградњом 
регионалног центра за 

управљање отпадом на 
територији Града Новог 

Сада 

5. 

  

                                                
 



 

 
 
ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: БУКА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ 
 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Смањен ниво буке у животној средини до нивоа прописаног законом 

 

Специфични циљ: Израђена стратешка карта буке за Град Нови Сад 

 

 

Специфични циљ 1 – Израђена стратешка карта буке за Град Нови Сад 
 

Активност/мера 
Носилац 

активности 
Временски рок 

Буџет - процењена 
вредност (РСД) 

Извор 
финансирања 

Индикатори 
Индикатор заштите 
животне средине 

1. 

Прикупити све неопходне 
податке за израду стратешке 
карте буке за целу територију 

Града Новог Сада 

ЈП „Урбанизам“ 
24 месеца од 

почетка 
активности 

Финансијска средства ће 
бити позната након 

дефинисања пројектног 
задатка 

Буџет Града 
Новог Сада 

Прикупљени сви 
неопходни подаци 

за израду 
стратешке карте 

буке за целу 
територију Града 

Новог Сада 
6. 

2. 
Израдити стратешку карту 

буке за целу територију Града 
Новог Сада 

ЈП „Урбанизам“ 
24 месеца од 

почетка 
активности 

Финансијска средства ће 
бити позната након 

дефинисања пројектног 
задатка 

Буџет Града 
Новог Сада 

Израђена 
стратешка карта 

буке за целу 
територију Града 

Новог Сада 

  



 

 

 

ОБЛАСТ: ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКО (НЕЈОНИЗУЈУЋЕ) ЗРАЧЕЊЕ  

 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Систем контроле нејонизујућег зрачења на територији Града Новог Сада 

 

Специфични циљеви:  

1. Успостављен систем контроле постављања радио базних станица мобилне телефоније; 

2. Израђен Регистар о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса на територији Града Новог Сада 

 

 
Специфични циљ 1 – Успостављен систем контроле постављања радио базних станица мобилне телефоније 
 

Активност/мера Носилац активности Временски рок 
Буџет - процењена 

вредност (РСД) 
Извор 

финансирања 
Индикатор 

Индикатор 
заштите животне 

средине 

1. 

Израда студије, којом би 
се утврдиo распоред 

локација за постављање 
базних станица (у погледу 

минималног утицаја на 
здравље људи и на биљни 

и животињски свет) 

Градска управа за 
заштиту животне 

средине 

12 месеци од почетка 
активности 

Финансијска средства 
ће бити позната након 
испитивања тржишта 

-Буџет Града 
Новог Сада, 

 
- Међународни 

фондови 

Израђена студија 7.42. 

  



 

 
 
Специфични циљ 2 – Израђен Регистар о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса на територији Града Новог Сада 
 

Активност/мера 
Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Буџет - процењена 

вредност (РСД) 
Извор финансирања Индикатори 

Индикатор 
заштите 
животне 
средине 

1. 
Прикупити податке о изворима 

нејонизујућег зрачења од 
посебног интереса 

Градска управа за 
заштиту животне 

средине 

6 месеци од 
почетка 

активности 

Нису потебна 
финансијска 

средства 

Буџет Града Новог 
Сада 

Прикупљени подаци о 

изворима 

нејонизујућег зрачења 

од посебног интереса 

7.42. 
2. 

Израдити Регистар о изворима 
нејонизујућег зрачења од 

посебног интереса на 
територији Града Новог Сада 

Градска управа за 
заштиту животне 

средине 

12 месеци од 
почетка 

активности 

Финансијска 
средства ће бити 

позната након 
анализе 

прикупљених 
података 

Буџет Града Новог 
Сада 

Израђен Регистар о 
изворима 

нејонизујућег зрачења 
од посебног интереса 
на територији Града 

Новог Сада 

3. Ажурирати регистар 
Градска управа за 
заштиту животне 

средине 
Континуирано 

Нису потебна 
финансијска 

средства 

Буџет Града Новог 
Сада 

Ажуриран Регистар 

  



 

 
ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 
 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Достизање прихватљивог нивоа енергетске ефикасности за Град Нови Сад 
 
Специфични циљеви:  
 
1. Формирање посебног фонда за финансирање послова енергетике и енергетске ефикасности; 
2. Повећана употреба обновљивих извора енергије; 
3. Развој енергетског тржишта у Граду Новом Саду. 
 
Специфични циљ 1 - Формирање посебног фонда за финансирање послова енергетике и енергетске ефикасности  
 

Активност/мера 
Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Буџет - процењена 

вредност (РСД) 
Извор 

финансирања 
Индикатори 

Индикатор 
заштите 
животне 
средине 

1. 

Припрема мера за оснивање и 
плана функционисања Фонда за 

финансирање послова 
енергетике и енергетске 

ефикасности 

Агенција за 
енергетику Града 

Новог Сада 

4 месеца од 
почетка 

активности 

У моменту израде овог 
акционог плана није могуће 
сагледати обим поменутих 
активности а самим тим ни 

проценити њихову 
вредност 

Буџет Града 
Новог Сада 

Сачињен скуп мера за 
оснивање и план 
функционисања 

Фонда за 
финансирање послова 

енергетике и 
енергетске 

ефикасности 

1. 

2. 
Презентовање мера и плана из 
тачке 1. ове табеле надлежним 

органима Града Новог Сада 

Агенција за 
енергетику Града 

Новог Сада 

2 месеца од 
почетка 

активности 

Нису потребна финансијска 
средства 

- 

Презентован план и 
мере за оснивање 
Фонда надлежним 

органима Града Новог 
Сада 

3. 

Оснивање Фонда за 
финансирање послова 

енергетике и енергетске 
ефикасности 

Градска управа за 
комуналне 

послове 
 

Агенција за 
енергетику Града 

Новог Сада 

6 месеци од 
почетка 

активности 

Финасијска средства ће 
бити позната након 

реализације претходних 
тачака 

Буџет Града 
Новог Сада 

Донета Одлука о 
оснивању и основан 

Фонд за финансирање 
послова енергетике и 

енергетске 
ефикасности 

4. 

Функционисање Фонда за 
финансирање послова 

енергетике и енергетске 
ефикасности 

Биће дефинисан 
Одлуком о 

оснивању Фонда 
за финансирање 

послова 
енергетике и 
енергетске 

ефикасности 

Континуирано 

Финасијска средства ће 
бити позната након 
доношења Одлуке о 
оснивању Фонда за 

финансирање послова 
енергетике и енергетске 

ефикасности 

Буџет Града 
Новог Сада 

Успешан рад фонда 

  



 

 


