
  



Извештај о спровођењу Плана квалитета ваздуха у 
агломерацији „Нови Сад“ за период 2017-2021. године и 

реализованим мерама и активностима за период од 
2017-2019. године 

 
 
 

Опис мера и очекивани ефекти: 
 
1. Одвраћање од употребе и ограничење употребе приватних моторних возила 
Циљ: Смањити емисију загађујућих материја пореклом из моторних возила 
Активности:  
- Увести повремене дане без аутомобила у различитим деловима зоне 
- Унапредити управљање паркинг простором  
- Одредити или проширити зоне у којима је цена паркинга повишена и у којима цена једног 
сата паркирања прелази цену аутобуске карте и слично 
Очекивани ефекти: 

- Смањена саобраћајна гужва, и загушења на најоптерећенијим саобраћајницама 
- Смањен број дана са прекорачењем граничних вредности параметара квалитета 

ваздуха 
Индикатори:  

- Број возила на раскрсницама 
- Број смс порука које се шаљу Паркинг сервису 
- Број дана са прекорачењима граничних вредности параметара квалитета ваздуха 

Временски оквир: Дугорочни 
Носиоци активности: Градска управа за саобраћај и путеве 
Извор финансирања: Буџет Града Новог Сада 
Реализација активности/мере: 
 
У циљу унапређења постојећих и изградње нових паркиралишта, током протеклих година 
површине за паркинг простор у Новом Саду су унапређене. Изграђене су површине за 
паркирање у блоку између Улице Бранимира Ћосића, Булевара краља Петра I, Булевара 
ослобођења и везе између булевара и породилишта са 298 паркинг-места. Изградња је 
реализована према Пројекту број 8401 из фебруара 2014. године који је израдио Завод и на 
основу Пројекта техничког регулисања саобраћаја (број С-567/17 из октобра 2017. године,као 
изменом-допуном пројекта 8401), израђеног од стране Градске управе за грађевинско 
земљиште и инвестиције, Одељење за развој и управљање саобраћајем. 
У периоду од 2017. године до 2019. године, паркинг зона је проширена у различитим 
деловима града. Тако се у Банатићу изградило око 600 паркинг места, Роткварији око 400 
места, Сајмишту око 1200 паркинг места. Цена наплате паркирања у првој зони по сату, 
износила је мање од цене карте градског превоза, тако да се предлаже разматрање  ценовне 
политике у будућности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Подстицање употребе алтернативних погонских горива 
Циљ: Смањење емисије загађујућих материја пореклом из моторних возила 
Активности:  
- Субвенције на куповину возила која користе алтернативна погонска горива, 
хибридна возила и возила која поседују гориве ћелије. 
- Субвенције на погонска биогорива, течни и компримовани природни гас, етанол, 
метанол 
Очекивани ефекти: 

- Смањена концентрација загађујућих материја пореклом из моторних возила. 
- Смањен број дана са прекорачењем граничних вредности параметара квалитета 

ваздуха. 
- Подизање јавне свести о алтернативним изворима енергије и погонским горивима 

Индикатори:  
- Број регистрованих возила са алтернативним погонским горивима. 
- Број дана са прекорачењима граничних вредности параметара квалитета ваздуха 

Временски оквир: Дугорочни 
Носиоци активности: Надлежна Министарства 
Извор финансирања: Буџет Града Новог Сада, Буџет Републике Србије 
Реализација активности/мере: 
 
Национални акциони план за коришћење обновљивих извора енергије Републике Србије је 
усвојен 2013. године. План je поставио националне циљеве до 2020. године, а који се тичу 
употребе енергије из обновљивих извора енергије у сектору саобраћаја, електричне енергије и 
грејања и хлађења, а  узимајући у обзир ефекте мера повезаних  са енергетском ефикасношћу. 
Према том документу, планирано је да коришћење биогорива у сектору саобраћаја у Србији 
почне од 1. јануара 2015. године.  
Према Плану је такође предвиђено коришћење биодизела за период до 2018. године и а да се 
током наредних година започне и са увођењем биоетанола. Обавезујући циљ за Републику 
Србију износи 27% обновљивих извора енергије (ОИЕ) у бруто финалној потрошњи енергије у 
2020. години, при чему треба да се обезбеди обавезно учешће од 10% ОИЕ у бруто финалној 
потрошњи енергије у саобраћају. У сваком случају, обавеза од 10 % ОИЕ у сектору саобраћаја у 
2020. години мора бити испуњена, без обзира на време започињања и начин увођења 
биогорива у саобраћај. 
На основу података МУП-а Републике Србије, подаци о броју регистрованих возила и врстама 
погонских горива за 2017. годину на територији Града Новог Сада износили су: 
 

ВРСТА ГОРИВА БРОЈ ВОЗИЛА 
Евро дизел 55074 
Безоловни бензин 41053 
Бензин-гас 16138 
Дизел 8802 
Бензин 98 5810 
Нема погонско гориво 5088 
Мешавина 824 
Бензин-гас-метан 128 
Бензин 86 95 
Еуродизел-гас 25 
Електрична енергија 10 
Бензин-електрична енергија 8 
CNG (Compressed Natural Gas) 8 
Течни нафтни гас 7 
Дизел-електрична енергија 4 

 

 
 



3. Израдa студије изводљивости повећања пешачке зоне у центру Града 
Циљ: Проценити могућност повећања пешачке зоне у центру града и, уколико се процени да 
је могуће, направити план реализације. Повећање пешачке зоне има за циљ да смањи број 
возила и емисију загађујућих материја у ваздух из мобилних извора у центру Града. 
Активности:  
- Обезбедити средства за израду студије изводљивости 
- Расписати конкурс за израду студије изводљивости и уговорити израду истог по 
завршетку конкурса 
- Уколико студије изводљивости покаже да је могуће повећати пешачку зону, 
направити план реализације 
Очекивани ефекти: 

- Повећање пешачке зоне у центру Града, уз смањење емисије загађујућих материја из 
моторних возила 
Индикатори:  

- Израђена студија изводљивости повећања пешачке зоне у центру Града 
Временски оквир: Средњорочни 
Носиоци активности: Градска управа за саобраћај и путеве 
Извор финансирања: Буџет Града Новог Сада 
Реализација активности/мере: 
 
Градска управа за саобраћај и путеве је сходно одредбама члана 157. а у вези са чланом 160. 
став 3. Закона о безбедности саобраћаја на путевима донела Решење о заштити и утврђивању 
посебног режима саобраћаја у ужем центру Града Новoг Сада (''Службени лист Града Новог 
Сада'', бр. 37/09, 41/09, - испр.,30/10,44//17,48/17 и 22/18). У изменама, Решењем су 
обухваћене следеће улице: Поштанска, Ђуре Јакшића и Ђорђа Рајковића (зона Културног 
центра "Свилара"), односно, у циљу унапређења и развоја пешачког саобраћаја, проширена је 
пешачка зона у ужем цетру Града Новог Сада, што доприноси унапређењу квалитета ваздуха и 
заштити животне средине.  
Доношењем одлука о примени еколошки прихватљивијег начина пословања, води се рачуна о 
техничким карактеристикама возила која саобраћају у централним градским зонама. Тако, 
Одлуком о такси превозу путника у члану 9. прописано је између осталог да такси возило 
којим се обавља такси превоз мора да испуњава услове у погледу границе издувне емисије 
прописане Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за 
возила у саобраћају на путевима. На тај начин дају се смернице о употреби, врсти и квалитету 
горива, еколошки прихватљивим моторима.  
 
 
 
 
 
 
4. Подстицање превоза бициклиом 
Циљ: Смањење емисије NO2, PM10, O3 пореклом из моторних возила. 
Активности:  
- Изградити нове и реконструисати постојеће бициклистичке стазе 
- Промовисати здрав начин живота и заштиту животне средине 
Очекивани ефекти: 

- Повећање учешћа бициклистичког саобраћаја у укупном саобраћају 
- Смањен број дана са прекорачењем граничних вредности параметара квалитета 

ваздуха 
Индикатори:  

- Број грађана који користе бицикл 
- Број возила на раскрсницама 
- Број дана са прекорачењима граничних вредности параметара квалитета ваздуха 



Временски оквир: Дугорочни 
Носиоци активности:  
Градска управа за заштиту животне средине 
Градска управа за саобраћај и путеве 
Градска управа за здравство 
Извор финансирања: Буџет Града Новог Сада 
Реализација активности/мере: 
 
У циљу унапређења и развоја бициклистичког и пешачког саобраћаја Градска управа за 
саобраћај и путеве је предложила образовање Радне групе са конкретним задатком и циљем. 
С тим у вези, Градско веће је донело Решење о образовању и именовању Радне групе за 
сагледавање стања и предлагање мера и активности за побољшање услова у бициклистичком 
саобраћају на територији Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 56/16, 
66/16 и 24/17). У Извештају о раду Радне групе, између осталог је наведено да бициклистички 
саобраћај на територији Новог Сада уопштено бележи стабилан тренд пораста. Од 2009. 
године (3% учешћа бициклиста, око 10.000) и почетка значајнијих улагања (реконструкција 
кеја, увођење „бајк шеринг система“ и др.) учешће бициклиста је досегло готово 9%, што је око 
30.000, са тенденцијом даљег раста. Примећен је сабилан пораст у броју путовања бициклом 
током целе године, независно од годишњег доба, а првенствено се уочава пораст 
свакодневних локалних путовања. У циљу промоције Града Новог Сада, као BikeFrendlyZone 
забележен је пораст вожњи бициклом родитеља са децом. 
По подацима из 2018. године, Нови Сад тренутно има више од 90 km бициклистичких стаза 
(ширине од 0,9m до 2,5m) и неколико километара бициклистичких трака. Четири бесплатне 
станице за поправку бицикала постављене су из донација (ЕУ и Градска управа за спорт и 
омладину - Канцеларија за младе и приватни донатор), док је у плану постављање још 2 
станице (ЈКП Паркинг сервис). У граду је постављено 15 станица са надстрешницом „бајк 
шеринг система - “НСБајк”“ (управљач: ЈКП Паркинг сервис), са 150 типских градских бицикала, 
који су доступни од марта до новембра, док се у зимском периоду складиште и сервисирају.  
Систем има око 4.000 корисника. Уз “НСБајк” у Граду Новом Саду је могуће изнајмити бицикле 
у бициклистичким радњама или клубовима.  
Град располаже са више стотина паркинга за бицикле различитог типа на преко 70 локација и 
три паркиралишта за бицикле са надстрешницом. У оквиру школа постоје полигони за 
едукацију деце у бициклистичком саобраћају. 
 
Имајући у виду промоцију здравог начина живота, Градска управа за здравство сваке године 
расписује Јавни конкурс из области јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља и 
превенцији болести који, у оквиру реализације појединих пројеката здравствених установа и 
удружења, задужбина и фондација, имају  за циљ промоцију здравих стилова живота где, 
између осталог спадају и активности које могу да утичу да се код грађана повећа свест о 
позитивном утицају вожње бицикла на здравље и околину. 
За пројекте здравствених установа и удружења, задужбина и фондација  из области јавног  
здравља којима се доприноси промоцији здравља и превенцији болести издвојена су средства 
од: 9.661.809,36 динара за 2017. годину, 11.119.245,26 динара за 2018. годину и 15.155.304,35 
динара за 2019. годину. 
 
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је у у оквиру својих делатности, у 
периоду од 2017.-2019. године реализовала следеће инвестиционе активности:  
-„Бициклистичка стаза Нови Сад - Бегеч“ , која припада једном од три коридора који пролазе 
кроз Србију, коридору Euro Velo 6, од Атлантика до Црног мора – пројекат Европске 
бициклистичке федерације, којим се развија 14 међународних бициклистичких коридора у 
мрежу која покрива читав европске континент. За израду техничке документације и изградњу 
дела предметне трасе, у претходном периоду је уложено око 96 милиона динара са ПДВ-ом. 
-Изградња бициклистичке стазе Нови Сад – Бегеч 2. фаза – финансирање обезбеђено из 
средстава Министарства трговине, туризма и телекомуникација РС. 
-Из средстава IPA фонда ЕУ, обезбеђено је финансирање изградње бициклистичке стазе на 



Темеринском путу од Приморске улице до аутопута у Новом Саду, деоница која је повезала 
овај правац са путем који води до центра Града Новог Сада, а вредност изведених радова је 
износила око 26 милиона динара са ПДВ-ом. 
-Изведени су радови на изгррадњи пешачких и бициклистичких стаза у улици Нова 1 у 
Ветернику, уговорене вредности око 13 милиона динара са ПДВ-ом. 
-Током 2018. године завршена је израда техничке документације паркинга, пешачких и 
бициклистичких стаза на Булевару ослобођења од футочке пијаце до Моста Слободе у Новом 
Саду, укупно уговорене вредности од око 1,8 милиона динара са ПДВ-ом. 
Такође су уговорене и следеће активности, предвиђене Текућим програмом: 
-Израда техничке документације пешачких и бициклистичких стаза на делу Булевара Михајла 
Пупина (од Јеврејске до улице Жарка Зрењанина и на Тргу незнаног јунака) и за 
реконструкцију надстрешница са пролазом за бициклисте на подземним пешачким прелазима 
у Новом Саду, укупно уговорене вредности од око 800.000,00 динара са ПДВ-ом. 
-Идејни пројекат реконструкције пешачких и бициклистичких стаза Футошке улице и Футошког 
пута у Новом Саду (I=7km) укупно уговорене вредности од око 1.2 милиона динара са ПДВ-ом, 
-Израда техничке документације за изградњу пешачке и бициклистичке стазе дуж Буковачког 
пута, деоница од Петроварадина до насеља Буковац, вредности око 500.000,00 са ПДВ-ом и 
-Израда техничке документације бициклистичко-пешачке стазе са јавним осветљењем у делу 
улице Војводе Путника (од кућног бр.79) и делу улице Каменички пут у Сремској Каменици 
укупно уговорене вредности око 2,7 милиона динара са ПДВ-ом. 
Градска управа за саобраћај и путеве Града Новог Сада реализовала је израду техничке 
документације за изградњу бициклистичке стазе Нови Сад-Руменка-Ирмово-Кисач-Ченеј 
(I=19,83km) 
Кроз инвестиционе активности, у претходном периоду, уложено је вишеод  142 милиона 
динара за развој и унапређење бициклистичког саобраћаја (припрема техничке 
документације и извођење рдова) 
У оквиру редовног одржавања, током протеклих неколико година , извршена је поправка 
бициклистичких стаза на више локација на територији Града Новог Сада.   
 
 
 
 
 
5. Унапређење квалитета јавног градског превоза 
Циљ: Смањити емисију NO2, PM10, O3 пореклом из саобраћаја повећањем броја грађана који 
уместо приватних аутомобила користе градски превоз. 
Активности:  
- Повећати фреквенцију полазака аутобуса 
- Смањити време путовања омогућавањем коришћења жутих трака и давања 
приоритета на семафорима 
- Омогућити куповину дневне карте и/или карте за више вожњи по повољнијим 
условима 
- Побољшати удобност јавног превоза 
Очекивани ефекти: 

- Повећан број грађана који користе јавни превоз. 
- Смањена емисија NO2, PM10, O3 пореклом из саобраћаја 

Индикатори:  
- Број грађана који користе јавни превоз 
- Број аутомобила на раскрсницама 
- Број дана са прекорачењима граничних вредности параметара квалитета ваздуха 

Временски оквир: Краткорочни 
Носиоци активности:  
Јавно градско саобраћајно предузеће ''Нови Сад'' 
Градска управа за саобраћај и путеве 



Извор финансирања: Буџет Града Новог Сада 
Реализација активности/мере: 
 
Градска управа за саобраћај и путеве је током протеклих година предузела низ мера и 
активности из оквира својих надлежности, ради унапређења понуде и квалитета јавног 
превоза.  У циљу побољшања квалитета услуга превоза путника у градском и приградском 
саобраћају дате су смернице Јавном градском саобраћајном предузећу ''Нови Сад'', а под тим 
се нарочито подразумева вођење рачуна о изгледу и стању возила, чистоће возила, набавка 
нових возила, којима ће се утицати на смањење старосне структуре возног парка и трошкова 
одржавања, као и на повећану безбедности путника, односно повећање квалитета превозне 
услуге. 
Јавно градско саобраћајно предузеће ''Нови Сад'' је у оквиру унапређења квалитета јавног 
градског превоза спровело акцију Отварања нових линија: 
 
-2017.године отворена нова линија за превоз запослених до ДОО „LEAR“ и ДОО„DELPHI“  (у 
току 24 часа обави се 16 полазака) 
-2018. године привремено је била отворена линија Нови Сад-Врдник. 
 Возила су саобраћала 4 месеца, али како линија није била рентабилна иста је угашена. 
(у току 24 часа обављало се 20 полазака) 
-2019.године отворена линија број 20 за Леснину  (у току 24 часа обави се 13 полазака) 
Линија је намењена за превоз запослених у Леснини као и за грађане. 
Отворена линија број 63 Нови Сад-Чортановци (у току 24 часа обави се 8 полазака) 
 
 
 
 
 
 
6. Унапређење возног парка јавног градског превоза 
Циљ: Смањење емисије загађујућих материја пореклом из моторних возила 
Активности:  
- Обнова возног парка 
- Избацивање из употребе возила са еуро 0, 1, и 2 моторима 
- Куповина возила са еуро 5 и еуро 6 моторима 
Очекивани ефекти: 

- Смањена концентрација CO, HC, NOX i PM10 пореклом из моторних возила. 
- Смањен број дана са прекорачењем граничних вредности параметара квалитета 

ваздуха. 
Индикатори:  

- Број регистрованих возила са еуро 3, 4, 5 и 6 моторима. 
- Број купљених возила. 
- Количина и врста утрошеног погонског горива. 
- Број дана са прекорачењима граничних вредности параметара квалитета ваздуха 

Временски оквир: Краткорочни 
Носиоци активности:  
Градска управа за саобраћај и путеве 
Јавно градско саобраћајно предузеће ''Нови Сад'' 
Извор финансирања: Буџет Града Новог Сада 
 
Реализација активности/мере: 
 
Jавно градско саобраћајно предузеће ''Нови Сад'' је у оквиру својих делатности утицало на 
мере очувања квалитета ваздуха набавком нових аутобуса: 
 



-2017. године набављено је 5 соло аутобуса са еуро 5 мотором на дизел погон 
-2018. године набављено је 7 соло аутобуса са еуро 5 мотором на дизел погон 
-2019. године набављено је 8 мини аутобуса са еуро 6 мотором на CNG погон и испорука 13 
соло аутобуса са еуро 6 мотором на CNG погон. 
 
 
 
 
 
 
7. Израда студије изводљивости увођења система „Паркирај и вози се“ 
Циљ: Проценити могућност увођења система „Паркирај и вози се“. Уколико се процени да 
постоји могућност да се систем уведе, направити план реализације. Мера има за циљ да 
створи услове за предузимање конкретних активности које би довеле до увођења система у 
граду што би у будућности довело до смањења броја возила и емисије загађујућих материја 
у ваздух из мобилних извора. 
Активности:  
- Обезбедити средства за израду студије изводљивости 
- Расписати конкурс за израду студије изводљивости и уговорити израду истог по 
завршетку конкурса 
- Уколико студије изводљивости покаже да је могуће увести систем „Паркирај и вози 
се“, направити план реализације истог 
Очекивани ефекти: 

- Обезбеђени услови за увођење система „Паркирај и вози се“, уз преузимање 
конкретних 

- активности које ће као крајњи циљ имати смањење емисије из моторних возила. 
Индикатори:  

- Израђена студија изводљивости увођења система „Паркирај и вози се“ 
Временски оквир: Средњорочни 
Носиоци активности:  
Градска управа за саобраћај и путеве 
Извор финансирања: Буџет Града Новог Сада 
 
Реализација активности/мере: 
 
 
 
 
 
 
 
8. Промоција алтернативних видова превоза 
Циљ: Повећање свести грађана о позитивном утицају коришћења алтернативних видова 
превоза и на тај начин смањити емисију пореклом из моторних возила 
Активности:  
- Едуковати становништо о алтернативним видовима превоза 
- Промовисати здрав начин живота и заштиту животне средине 
Очекивани ефекти: 

- Повећана употреба алтернативних видова превоза. 
Индикатори:  

- Повећана употреба алтернативних видова превоза. 
- Број грађана који користе алтернативне видове превоза или на посао иду бициклом 

и/или 
- пешке. 



Временски оквир: Дугорочни 
Носиоци активности:  
Градска управа за заштиту животне средине 
Градска управа за саобраћај и путеве 
Градска управа за здравство 
Извор финансирања: Буџет Града Новог Сада 
Реализација активности/мере: 
 
Градска управа за заштиту животне средине се континуирано бави пословима који се тичу 
образовних активности, промовисања здравог начина живота и јачања свести о потреби 
очувања здраве средине у којој живе грађани Новог Сада и на тај начин индиректно подстиче 
грађане на употребу алтернативних видова превоза.  
Такође, ова Управа координира, подстиче, помаже и учествује у реализацији програма, 
пројеката и акција које реализују научне и стручне установе, јавна комунална и друга јавна 
предузећа, организације, институције и друга правна и физичка лица у Граду, а све у циљу 
јачања свести о потреби заштите животне средине.  
Градска управа за заштиту животне средине се 2019. прикључила Покрајинском Програму „За 
чистије и зеленије школе“ који има за циљ да путем едукативних радионица, уређењем и 
озелењавањем самих установа, прикупљањем амбалаже за рециклажу, увођењем нових 
концепата еколошке едукације, допринесу развијању свести и активних метода учења у 
области заштите животне средине и енергетске ефикасности. 
Такође, кроз едукације, радионице за децу, промотивни материјал, као и предавања за 
одрасле, које се сваке године одржавају на Сајму екологије, лова и риболова, на штанду 
Градске управе за заштиту животне средине, промовише се здрав начин живота и заштита 
животне средине.  
 
Градска управа за здравство сваке године расписује Јавни конкурс из области јавног здравља 
којима се доприноси промоцији здравља и превенцији болести и на тај начин утиче на 
повећање свести грађана о потреби употребе алтернативних видова превоза.   
 
 
 
 
 
 
9. Унапређење зеленила у Агломерацији 
Циљ: Смањење дисперзије загађујућих материја и буке 
Активности:  

- Смањена хоризонтална дисперзија и ограничавање транспорта емитованих загађујућих 
материја. 

- Смањен број дана са прекорачењем граничних вредности параметара квалитета ваздуха 
- Смањење буке у насељима 

Очекивани ефекти: 
- Повећана употреба алтернативних видова превоза. 

Индикатори:  
- Број засађених стабала дрвећа 
- Број зелених кровова 

Временски оквир: Средњорочни 
Носиоци активности:  
Градска управа за комуналне послове 
Градска управа за заштиту животне средине 
Извор финансирања: Буџет Града Новог Сада 
Реализација активности/мере: 
 



Градска управа за заштиту животне средине у оквиру својих делатности сваке године редовно 
финансира различите програме и пројекте озелењавања и на тај начин унапређује зеленило у 
Граду Новом Саду, које представља важан чинилац у заштити од загађења ваздуха, али и у заштити 
од буке. Тако су за подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте издвојена средства 
од 117.083.703,07 динара за 2017. годину. Посађено је 2.959 комада дрвећа и 24.166 комада 
шибља.  
За 2018. годину издвојено је 123.894.697,11 динара када је посађено 3.915 комада дрвећа и 16.623 
комада шибља, а у 2019. години зеленило на јавним површинама на територији Града Новог Сада 
је унапређено кроз садњу: 2.771 стабла дрвећа, 24.131 саднице шибља, 6.210 саднице живе 
ограде, 440 ружа, 3.340 садница цвећа/перена као и реконструкцију и подизање 
38.224 m2травњака. 
 
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је, у циљу примене мера 
наведених у Декларацији о заштити животне средине и  у сарадњи са ЈП Србијашуме” и ЈП 
“Војводинашуме” током децембра 2019. године организовао акцију “Недеља за зеленију 
Војводину“, која обухвата озелењавање локалних самоуправа на територији АП Војводине.  у 
склопу акције, у Новом Саду је засађено укупно 170 садница црног бора.   
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине учествује у реализацији 
пројекта „Озелењавање градова - Развој и промовисање енергетске ефикасности и одрживе 
урбане животне средине у пограничним градовима између Хрватске и Србије;  ИПА пројекат 
прекограничне сарадње GReENERGY“ који укључује уређење једног кровног врта и „зеленог зида“ 
на јавном простору у Новом Саду и партнерском граду Осијеку. 
 
 
 
 
 
10. Оптимизација процеса производње топлотне енергије у правцу смањења загађујућих 
материја у Топлани Југ 
Циљ: Смањење емисије загађујућих материја. 
Активности:  
- Анализа тренутног стања 
- Дефинисање параметара за праћење оптимизације 
- Оптимизација процеса производње 
 
Очекивани ефекти: 

- Дугорочно смањење емисије загађујућих материја. 
Индикатори:  

- Број дана са забележеним прекорачењима емисије загађујућих материја. 
Временски оквир: Средњорочни 
Носиоци активности:  
ЈКП Новосадска топлана 
Градска управа за комуналне послове 
Извор финансирања: Буџет Града Новог Сада, Буџет Града Новог Сада, Буџет Аутономне 
покрајине Војводине, Буџет Републике Србије, Међународни фондови 
Реализација активности/мере: 
 
У 2019. години, спроведена је изградња новог вреловодног котла (K2)  номиналног капацитета 
8 МW за ТПВ (топлу потрошну воду) ЈКП Новосадске топлане Југ. Такође, започета је и 
изградња новог когенерационог постројења (CHP), номиналног капацитета 4 MWt + 4 MWe, а  
циљ овог пројекта је да се на топлотном извору ТО Југ примени комбинована производња 
електричне и топлотне енергије на систему ТПВ-а, при чему би се производила значајна 
количина електричне енергије, а истовремено би се производила топлотна енергија за 
припрему топле потрошне воде односно у перспективи енергије за хлађење и климатизацију 



пословних објеката, што би значајно супституисало потрошњу природног гаса у постојећим 
котловима, повећало расположиви капацитет у производњи топлотне енергије за припрему 
ТПВ (топле потрошне воде), смањило емисију CO2, а уз примену најбоље доступних техника 
(BAT) постигла би се јефтинија, ефикаснија и поузданија производња топлотне енергије  и 
смањила емисија  продуката сагоревања пре свега  Nox и  CO. (499.950.000 РСД) 
 
 
 
 
 
11. Оптимизација процеса производње топлотне енергије у правцу смањења загађујућих 
Материја у Топлани Исток 
Циљ: Смањење емисије загађујућих материја. 
Активности:  

- - Анализа тренутног стања 
- - Дефинисање параметара за праћење оптимизације 
- - Оптимизација процеса производње 

Очекивани ефекти: 
- Дугорочно смањење емисије загађујућих материја 

Индикатори:  
- Број дана са забележеним прекорачењима емисије загађујућих материја. 

Временски оквир: Средњорочни 
Носиоци активности:  
ЈКП Новосадска топлана 
Градска управа за комуналне послове 
Извор финансирања: Буџет Града Новог Сада, Буџет Аутономне покрајине Војводине, Буџет 
Републике Србије, Међународни фондови 
Реализација активности/мере: 
 
У ЈКП Новосадској топлани Исток током 2018. године извршена је замена старих котловских 
постројења К1-К2, уградњом новог високоефикасног котла интерне ознаке К4 (снаге 58 MW), 
степена корисности 97% и са веома малим емисијама NОx (≤ 90mg/m3). Средства која су утрошена 
износе 324.400.000 динара. 
Извори финансирања били су из Буџета Града Новог Сада и ЈКП „Новосадска топлана“ сопственим 
средставима. 
Такође, имплементиран је CEMS ситем континуираног мониторинга емисије на свим емитерима 
котловских постројења снаге ≥ 50МW. 
 
 
 
 
 
 
12. Оптимизација процеса производње топлотне енергије у правцу смањења загађујућих 
материја у Топлани Запад 
Циљ: Смањење емисије загађујућих материја 
Активности:  
- Анализа тренутног стања 
- Дефинисање параметара за праћење оптимизације 
- Оптимизација процеса производње 
Очекивани ефекти: 

- Дугорочно смањење загађујућих материја 
Индикатори:  

- Број дана са забележеним прекорачењима емисије загађујућих материја. 



Временски оквир: Средњорочни 
Носиоци активности:  
ЈКП Новосадка топлана 
Градска управа за комуналне послове 
Извор финансирања: Буџет Града Новог Сада, Буџет Аутономне покрајине Војводине, Буџет 
Републике Србије, Међународни фондови 
Реализација активности/мере: 
 
Током  периода 2018. и 2019. године извршена је адаптација горионика и рециркулација димних 
гасова на котлу 6 (116 MW) ЈКП Новосадске топлане са циљем снижења емисије Nox и 
усклађивања са законском регулативом и регулативом ЕУ. Утрошена средства износила су 
18.000.000 динара, а извор финансирања био је из Буџета Града Новог Сада и средстава ЈКП 
„Новосадске топлане“ . 
 
 
 
 
 
 
 
13. Оптимизација процеса производње топлотне енергије у правцу смањења загађујућих 
материја у Топлани Север 
Циљ: Смањење емисије загађујућих материја. 
Активности:  
- Анализа тренутног стања 
- Дефинисање параметара за праћење оптимизације 
- Оптимизација процеса производње 
Очекивани ефекти: 

- Дугорочно смањење загађујућих материја. 
Индикатори:  

- Број дана са забележеним прекорачењима емисије загађујућих материја. 
Временски оквир: Средњорочни 
Носиоци активности:  
ЈКП Новосадка топлана 
Градска управа за комуналне послове 
Извор финансирања: Буџет Града Новог Сада, Буџет Аутономне покрајине Војводине, Буџет 
Републике Србије, Међународни фондови 
Реализација активности/мере: 
 

 
 
 
 
 
14. Оптимизација процеса производње топлотне енергије у правцу смањења загађујућих 
материја у Термоелектрани-топлани „НовиСад“ 
Циљ: Смањење емисије загађујућих материја 
Активности:  
- Анализа тренутног стања 
- Дефинисање параметара за праћење оптимизације 
- Оптимизација процеса производње 
Очекивани ефекти: 



- Дугорочно смањење загађујућих материја 
Индикатори:  

- Број дана са забележеним прекорачењима емисије загађујућих материја 
Временски оквир: Средњорочни 
Носиоци активности: ТЕ-ТО „Нови Сад“ 
Извор финансирања: Буџет Града Новог Сада, Буџет Аутономне покрајине Војводине, Буџет 
Републике Србије 
Реализација активности/мере: 
 
Термоелектрана-топлана Нови Сад као део Јавног Предузећа Електропривреда Србије, обухваћена 
је Националним планом за смањење емисија(НЕРП). 
 
У 2019. години Термоелектрана-топлана Нови Сад је добила сагласност за самостално вршење 
континуалних мерења емисије загађујућих материја у ваздух. 
 
Такође исте године, у циљу смањења емисије NОx урађено је “Идејно решење за смањење 
садржаја азотних оксида на парном котлу TGME-464/C у ТЕ-ТО Нови Сад“, а средства која су 
уложена су износила 15.800.000 РСД. 
 
 
 
 
 
 
15. Повећање површине стамбеног простора који се загрева путем даљинског 
Циљ: Смањење емисије загађујућих материја пореклом из индивидуалних ложишта 
Активности:  
- Проширење мреже даљинског грејања 
- Проширење гасне мреже 
- Изградња пратеће инфраструктуре 
Очекивани ефекти: 

- Смањена концентрација загађујућих материја пореклом из индивидуалних ложишта 
- Смањен број дана са прекорачењем граничних вредности параметара квалитета ваздуха, 

нарочито у зимском периоду 
Индикатори:  

- Број стамбених јединица покривених даљинским грејањем 
- Број стамбених јединица покривеним гасним прикључком 
- Количина енергената утрошена у даљинском систему грејања 
- Број дана са прекорачењима граничних вредности параметара квалитета ваздуха 

Временски оквир: Дугорочни 
Носиоци активности:  
Градска управа за комуналне послове 
ДП ''Гас-Нови Сад'' 
ЈКП Новосадска топлана 
Извор финансирања: Буџет Града Новог Сада, Буџет Аутономне покрајине Војводине, Буџет 
Републике Србије 
Реализација активности/мере: 
 
 
Један од пројеката ЈКП „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ који је у европским оквирима препознат и 
дониран као изузетно еколошки ефективан је аутоматизација и повезивање на систем даљинског 
надзора и управљања 440 примарних топлотних подстаница, што чини 175 МW или 20% конзума, а  
реализован је 2018. године. 
Остварене уштеде износе 14,6%, што кумулативно годишње износи 24.000 МWh. Систем би за 



производњу ове количине енергије морао да емитује у атмосферу 7.680 тона CО2, а за апсорпцију 
оволике количине угљен-диоксида потребно је око 360.000 стабала (једно стабло годишње може 
да апсорбује око 21 кг CО2). 
Пројекат је на међународном конкурсу добио бесповратну донацију у износу од 860.000 евра 
Центра за међународну сарадњу и развој Владе Словеније из квоте ЕУ за смањење емисије CО2, 
што ће допринети да период поврата инвестиције буде 2,2 године. 
Извор финансирања био је из Буџета Града Новог Сада, Буџета Републике Србије, као и 
међународних донација. 
 
 
 
 
 
16. Подстицање употребе алтернативних видова загревања објеката 
Циљ: Смањење емисије загађујућих материја пореклом из даљинског и индивидуалног система 
загревања. 
Активности:  
- Субвенције на инсталацију соларних панела за загревање на приватним објектима 
- Субвенције на инсталацију топлотних пумпи за геотермално грејање 
- Инсталација соларних панела и геотермалног грејања на јавним објектима 
- Подстицање изградње објеката са пасивним грејањем 
Очекивани ефекти: 

- Смањена концентрација загађујућих материја пореклом из даљинских и индивидуалних 
- ложиста 
- Смањен број дана са прекорачењем граничних вредности параметара квалитета ваздуха 
- Подизање јавне свести о алтернативним изворима енергије 

Индикатори:  
- Број јавних објеката са алтернативним видом догревања 
- Број приватних објеката са алтернативним видом догревања 
- Број објеката са пасивним грејањем 
- Број дана са прекорачењима граничних вредности параметара квалитета ваздуха 

Временски оквир: Дугорочни 
Носиоци активности:  
Градска управа за урбанизам и грађевинске послове 
Градска управа за имовину и имовинско-правне послове 
Министарство рударства и енергетике 
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај 
Агенција за енергетику Града Новог Сада 
Извор финансирања: Буџет Града Новог Сада, Буџет Аутономне покрајине Војводине, Буџет 
Републике Србије, Међународни фондови 
Реализација активности/мере: 
 
Током 2017. године Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај је путем 
јавног конкурса финансирао пројекат примене топлотних пумпи за загревање/хлађење у 
Гимназији ''Ј.Ј.Змај'' у Новом Саду. Додељено је 4.709.988,00 динара. Реализација у току. Ефекти-
смањење емисије штетних гасова кроз замену фосилних горива. 
2018. године путем јавног конкурса суфинансиран је пројекат примене обновљивих извора 
енергије-соларне енергије за загревање топле потрошне воде,  у Основној школи ''Ђура Јакшић'' у 
Каћу. Додељено је 2.000.000,00 динара. Пројекат је успешно реализован. Ефекти су смањење 
емисије штетних гасова кроз замену фосилних горива. 
2018. године путем јавног конкурса суфинансиран је и пројекат примене обновљивих извора 
енергије-соларне енергије за загревање топле потрошне воде, на Факултету спорта и физичког 
васпитања у Новом Саду. Додељено је 2.500.000,00 динара. Пројекат је успешно реализован, а 
ефекти су смањење емисије штетних гасова кроз замену фосилних горива. 



Такође, током 2018. године, путем јавног конкурса суфинансиран је пројекат примене обновљивих 
извора енергије-топлотних пумпи за загревање/хлађење објекта који припада Основној школи 
''Ђура Јакшић'' у Каћу. Додељено је 2.959.640,00 динара. Реализација је у току. Ефекти су смањење 
емисије штетних гасова кроз замену фосилних горива. 
 
Агенција за енергетику је средствима Града, у оквиру својих делатности, на 20 јавних објеката 
различитих органа власти изградила системе који производе енергију из обновљивих извора 
енергије, а у 10 основних школа изграђене су топлотне пумпе (ваздух/вода). 
Средствима Агенције за енергетику урађен је пројекат адаптације и санације система за централну 
припрему топле потрошне воде (ТПВ) путем уградње соларних колектора у Основној школи 
„Вељко Петровић“ у Бегечу. Урађен је и пројекат адаптације и санације система за централну 
припрему топле потрошне воде (ТПВ) путем уградње соларних колектора у Основној школи „Коста 
Трифковић“ у Новом Саду, Берислава Берића бр. 2. Такође, урађен је пројекат и прибављене 
потребне дозволе за изградњу фотонапонске електране на крову Основне школе „Никола Тесла“ у 
Новом Саду, Футошки пут 25а. 
 
 
 
 
 
17. Унапређење енергетске ефикасности објеката у јавној својини 
Циљ: Смањивање потрошње енергије за загревање и хлађење. 
Активности:  
- Спровођење енергетских прегледа објеката у јавној својини 
- Сачинити инвестициони програм за енергетско реновирање постојећих објеката 
Очекивани ефекти: 

- Уштеда топлотне енергије смањењем губитака утицаће на мању употребу енергената и 
- смањити емисију загађујућих материја у ваздух. 

Индикатори:  
- Број енергетски ефикасних објеката у јавној својини. 
- Количина енергената потрошених за загревање и хлађење објеката у јавној својини. 

Временски оквир: Дугорочни 
Носиоци активности:  
Градска управа за урбанизам и грађевинске послове 
Градска управа за имовину и имовинско-правне послове 
Градска управа за комуналне послове 
Агенција за енергетику Града Новог Сада 
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине 
Министарство рударства и енергетике 
Извор финансирања: Буџет Града Новог Сада, Буџет Аутономне покрајине Војводине, Буџет 
Републике Србије, Међународни фондови 
Реализација активности/мере: 
 
У буџету Града Новог Сада, годинама уназад, обезбеђују се финансијска средства за радове на 
побољшању енергетске ефикасности објеката основних школа, средњих школа и објеката 
Предшколске установе „Радоснои детињство“. То се пре свега огледа у финансирању радова и 
уградњи опреме који су од важности за енергетску ефикасност објеката. 
Мере које су спроведене преко Градске управе за образовање како би се смањила потрошња 
енергије за загревање на објектима су: финансирање радова којима се побољшава стање спољног 
омотача објекта (фасаде), финансирање радова на замени фасадне столарије, финансирање 
уградње топлотних пумпи за загревање објекта, финансирање уградње и поправке гасних котлова 
у објектима и сл. 
За период од 2017. до 2019. године извршена је реконструкција на укупно 15 објеката који се сада 
могу назвати енергетски ефикаснијим. 



 
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај је 2018. године, путем јавног 
конкурса суфинансирао пројекат уградње котлова са већим степеном корисног дејства у јавним 
установама. ОШ ''Вук Караџић'' је добила 2.500.000,00 динара за суфинансирање реконструкције 
гасне топловодне котларнице уградњом новог гасног котла од 500 kW. Пројекат је реализован, а 
ефекти су смањена потрошња енергета а тиме и емисија СО2. 
Током 2019.године израђен је документ: „АНАЛИЗА СТАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОБЈЕКТА – 
ЗГРАДА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ“, где је поред елабората ЕЕ урађен преглед објекта, анализа 
потрошње енергије, дат предлог пакета мера за побољшање стања и cost benefit анализа. 
Додељена средства за овај документ је у износу од 490.000,00 динара. 
По Јавном конкурсу за избор јединица локалних самоуправа за израду анализа енергетске 
ефикасности објеката јавне намене јединица локалних самоуправа са територије АП Војводине и 
институција АП Војводине, a на основу потписаног Меморандума о разумевању између 
Покрајинског Секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај и Европске банке за обнову 
и развој у вези са пројектом „Енергетска ефикасност јавних зграда у Аутономној покрајини 
Војводини“, закључен је уговор  између Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство 
и саобраћај и Града Новог Сада - Градске управа за имовину и имовинско-правне послове. За 
реализацију Пројекта одабрано је 9 (девет) објеката који се налазе на територији Града Новог 
Сада. 
 
Агенција за енергетику је средствима ЈКП „Новосадска топлане“, аутоматизовала 423 примарне 
подстанице на јавним објектима, што представља око 177 MW или 20 % конзума. 
На основу података из Информационог система енергетског менаџмента утврђена је укупна 
потрошња енергије у јавним објектима Града Новог Сада за 2018. годину и то: 
-Потрошња електричне енергије за јавне објекте у надлежности Града Новог Сада у 2018. год: 
20.206 МWh, 
-Потрошња топлотне  енергије у систему даљинског грејања за јавне објекте у надлежности Града 
Новог Сада у 2018. год: 54.805 МWh, 
-Потрошња природног гаса у јавним објектима у надлежности Града Новог Сада у 2018. год: 
3.861.366 m3 . 
 
 
 
 
 
 
18. Подизање свести јавности o значају примене принципа енергетске ефикасности и употреби 
обновљивих извора енергије 
Циљ: Повећање свести грађана о значају енергeтске ефикасности стамбених објеката, употреби 
обновњивих извора енергије и штетном утицају грејања домаћинстава чврстим горивима и 
доприносу смањења емисије загађујућих материја у ваздух. 
Активности:  
- Организовање трибина и округлих столова на тему енергетске ефикасности и 
коришћења обновљивих извора енергије 
- Припрема и издавање едукативног и промотивног материјала 
Очекивани ефекти: 

- Повећана употреба обновљивих извора енергије 
- Повећан број енергртски ефикасних стамбених објеката 
- Смањен број дана са прекорачењем граничних вредности параметара квалитета ваздуха. 

Индикатори:  
- Број домаћинстава и/или објеката који користе обновљиве изворе енергије. 
- Број енергетски ефикасних објеката 

Временски оквир: Дугорочни 



Носиоци активности:  
Агенција за енергетику Града Новог Сада 
Градска управа за заштиту животне средине 
Градска управа за комуналне послове 
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине 
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај 
Министарство рударства и енергетике 
Извор финансирања: Буџет Града Новог Сада, Буџет Аутономне покрајине Војводине, Буџет 
Републике Србије, Међународни фондови 
Реализација активности/мере: 
 
Како се Градска управа за заштиту животне средине континуирано бави пословима који се тичу 
јачања свести о потреби заштите животне средине и суфинансира научно-истраживачке пројеке 
факултета и невладиних организација, тако је између осталог, 2017. године суфинансиран пројекат 
„Анализа потенцијала коришћења обновљивих извора енергије на територији Града Новог Сада“, а 
2019. године суфинансиран пројекат „Анализа енергетске ефикасности привредних субјеката са 
територије Града Новог Сада“. 
 
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај суфинансирао је пројекте 
невладиних организација и непрофитних институција, за унапређење сазнања деце у 
предшколским установама, као и ученика основних и средњих школа на подручју Аутономне 
покрајине Војводине о ефикасном коришћењу енергије. За ту сврху је у 2017. годину додељено 
2.612.900,00 динара за реализацију 13 пројеката, за 2018. годину додељено је 2.419.946,00 динара 
за реализацију 14 пројеката и за 2019. годину додељено је 2.561.055,00 динара за реализацију 15 
пројеката. Ове активности се планирају и наредних година. 
 
У циљу подизања свести o значају примене принципа енергетске ефикасности и употреби 
обновљивих извора енергије, Агенција за енергетику Града Новог Сада је 2017. године организовала 
семинар под називом „Могућности коришћења соларне енергије“,  а у  сарадњи са Тренинг 
центром за едукацију – Нови Сад реализован је пројекат „Зелене енергије“.  2018. године у сарадњи 
са Тренинг центром за едукацију – Нови Сад реализован је пројекат „Зеленa школа – лабораторија 
на даљину“. 2019. године реализован је пројекат увођења ИСЕМ-а (Информациони систем 
енергетског менаџмента) у Град Нови Сад, као и пројекат увођења система за очитавање потрошње 
енергије у реалном времену у „ЕТШ Михајло Пупин“ у Новом Саду. 
 
 
 
 
 
 
19. Израда регистра емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора 
Циљ: Прикупљени и систематизовани подаци о емисији загађујућих материја из стационарних 
извора. 
Активности:  
- Израда обрасца за прикупљање података 
- Прикупљање података у складу са обрасцем 
- Израда регистра емисија у ваздух из стационарних извора 
- Ажурирање регистра емисија 
Очекивани ефекти: 

- Подаци који омогућавају предузимање мера за унапређење квалитета ваздуха 
- Повећање тачности процене емисије из стационарних извора. 

Индикатори:  
- Ажурна база података о емисији из стационарних извора 

Временски оквир: Средњорочни 



Носиоци активности: Градска управа за заштиту животне средине 
Извор финансирања: Буџет Града Новог Сада 
Реализација активности/мере: 
 
Градска управа за заштиту животне средине израдила је web апликацију Локалног регистра извора 
загађивања која омогућава корисницима да на што једноставнији начин испуне своју законску 
обавезу извештавања. Ова апликација функционише у оквиру интернет презентације Градске 
управе за заштиту животне средине и редовно се ажурира.  
У оквиру Реконструкције интернет презентације Градске управе за заштиту животне средине, део 
средстава је издвојен и за апликацију Локалног регистра.  
У 2017. издвојена су средства за суфинансирање пројекта „Израда нумеричког модела за анализу 
квалитета ваздуха као последице емисије из стационарних извора“ у циљу унапређења регистра 
емисија у ваздух на територији Града Новог Сада, а она су износила 1. 450.000,00 динара. 
 
 
 
 
 
20. Израда регистра емисија загађујућих материја у ваздух из мобилних извора 
Циљ: Прикупљени и систематизовани подаци о емисији загађујућих материја у ваздух из 
мобилних извора. 
Активности:  
- Израда обрасца за прикупљање података 
- Прикупљање података у складу са обрасцем 
- Израда регистра емисија у ваздух из мобилних извора 
- Ажурирање регистра емисија 
Очекивани ефекти: 

- Подаци који омогућавају предузимање мера за унапређење квалитета ваздуха 
- Повећање тачности процене емисије из мобилних извора 

Индикатори:  
- Ажурна база података о емисији из мобилних извора 

Временски оквир: Средњорочни 
Носиоци активности: Градска управа за заштиту животне средине 
Извор финансирања: Буџет Града Новог Сада 
Реализација активности/мере: 
 
Тренутно, Градска управа за заштиту животне средине има израђену web апликацију Локалног 
регистра извора загађивања која омогућава корисницима да на што једноставнији начин испуне 
своју законску обавезу извештавања и која функционише у оквиру интернет презентације Градске 
управе за заштиту животне средине. 
Како мобилни извори представљају најпроменљивији извор загађења, мерење просторне 
расподеле њихове емисије на дневном нивоу, веома је тешко или чак немогуће. 
Процена просторне расподеле, за неки период, би се могла направити уколико се зна измерена 
просторна расподела у једном дану (или термину) тог периода и укупне количине потрошеног 
(проданог горива) у том периоду. У овом смислу потребно је узети за циљ обезбеђивање 
извештаја продаваца горива о укупној продаји различитих типова горива на месечном нивоу као и 
о дневној продаји горива бар у једном дану из месеца који обухвата месечни извештај.  
 
 
 
 
 
21. Израда регистра емисија загађујућих материја у ваздух из дифузних извора 
Циљ: Прикупљени подаци о емисији загађења из дифузних извора 



Активности:  
- Израда обрасца за прикупљање података 
- Прикупљање података у складу са обрасцем 
- Израда регистра емисија у ваздух из дифузних извора 
- Ажурирање регистра емисија 
Очекивани ефекти: 

- Подаци који омогућавају предузимање мера за унапређење квалитета ваздуха 
- Повећање тачности процене емисије из дифузних извора 

Индикатори:  
- Ажурна база података о емисији из дифузних извора 

Временски оквир: Средњорочни 
Носиоци активности: Градска управа за заштиту животне средине 
Извор финансирања: Буџет Града Новог Сада 
Реализација активности/мере: 
 
Као и код мере Израда регистра емисија загађујућих материја у ваздух из мобилних извора, 
тренутно не постоји евиденција дифузних извора загађења, из разлога што дифузни извори 
представљају најнеодређенији извор загађења. Мерење просторне расподеле њихове емисије, на 
дневном нивоу, веома je тешко или чак немогуће. 
Процена просторне расподеле, за неки период, би се могла направити уколико се зна измерена 
просторна расподела у једном дану (или термину) тог периода и укупне количине потрошеног у 
том периоду. Овде се може претпоставити да је укупна емисија загађења (или потрошња горива) у 
директној вези са средњом температуром ваздуха у посматраном периоду. У овом смислу 
потребно је обезбедити да продавци горива (дрва и угља) шаљу извештаје о укупној продаји 
различитих типова горива на месечном нивоу. 
 
 
 
 
 
 
22. Усклађивање контроле квалитета ваздуха са домаћом регулативом и ЕУ стандардима 
Циљ: Унапређена контрола показатеља квалитета ваздуха 
Активности:  
- Праћење домаћих и ЕУ регулативе која дефинише контролу квалитета ваздуха 
- Континуирано усклађивање контроле квалитета ваздуха са поменутом регулативом 
Очекивани ефекти: 

- Успостављен јединствен функционални систем праћења и контроле степена загађења 
ваздуха у складу са поменутом регулативом 
Индикатори:  

- Континуирана и системска контрола праћења стања ваздуха у складу са поменутом 
регулативом 
Временски оквир: Дугорочни 
Носиоци активности: Градска управа за заштиту животне средине 
Извор финансирања: Буџет Града Новог Сада 
Реализација активности/мере: 
 
Градска управа за заштиту животне средине у оквиру својих могућности унапређује програме за 
контролу квалитета ваздуха. Програм праћења квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада 
за 2019. и 2020. годину је унапређен кроз одређене измене у области дефинисања карактеристика 
мерне станице и/или мерних места што доприноси прецизнијој и репрезентативнијој слици 
макролокације, узимајући у обзир тип подручја, тип саобраћајница, насељеност путних прaваца 
што за ефекат има различитост у просторној дисперзију загађења урбаних и субурбаних подручја и 
потребу за увођењем мерног места класификованог као „suburban traffic“.  



У складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Службени гласник 
РС 11/2010, 75/2010, 63/2013 (извор: „Извештај о стању квалитета животне средине за 
2018.годину у Аутономној покрајини Војводини“, Нови Сад, 2019) и на основу Пројекта „Елементи 
за унапређење система мониторинга квалитета ваздуха животне средине на територији 
Града Новог Сада“ који је урађен у складу са домаћом регулативом и ЕУ стндардима, Програм 
контроле квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада за 2019. и 2020. годину је унапређен и 
додавањем 6 нових параметара - PM10, Pb, As, Cd, Ni и PM2.5, као и још једног мерног места у Каћу. 
Наведени параметри су обухваћени програмом за 2019. и 2020. годину, али се мере од јануара 
2020. године у складу са опредељеним средствима од  5.749.086,00 за мониторинг у 2019/2020. 
години. 
 
 
 
 
 
 
23. Унапређење система информисања о квалитету ваздуха и стању и прогнози аерополена 
Циљ: Усклађен информациони систем о квалитету ваздуха и стању и прогнози аерополена 
доступан и јасан свима. 
Активности:  
- Усклађивање информационог система о квалитету ваздуха и стању и прогнози 
аерполена са законском регулативом 
- Ажурирање информационог система о квалитету ваздуха и стању и прогнози 
аерополена 
Очекивани ефекти: 

- Боља информисаност заинтересованих субјеката о квалитету ваздуха и стању и прогнози 
аерополена 
Индикатори:  

- Унапређен и ажуриран информациони систем доступан и јасан свима 
Временски оквир: Дугорочни 
Носиоци активности: Градска управа за заштиту животне средине 
Извор финансирања: Буџет Града Новог Сада 
Реализација активности/мере: 
 
Систем информисања о квалитету ваздуха и стању и прогнози аерополена обухваћени су 
Програмом о контроли квалитета ваздуха на теријторији Града Новог Сада Градске управе за 
заштиту животне средине.  
Информациони систем о квалитету ваздуха и стању и прогнози аерополена редовно је ажуриран и 
усклађен са законском регулативом.  
Информације о квалитету ваздуха и стању и прогнози аерополена објављују се током целе године 
на сајту Градске управе за заштиту животне средине и редовно се ажурирају.  
У циљу израде Програма едукације и подизања јавне свести о значају сузбијања алергогених врста 
биљака, суфинансиран је пројекат „Инвазивне биљке на подручју града Новог Сада – тренутно 
стање, предикција насељавања и ширења – основе за стратегију сузбијања“. Издвојена су 
средстава: 1. 800.000,00 динара 
У циљу пружања  подршке организацијама цивилног друштва и подизања јавне свести о значају 
сузбијања алергогених врста биљака, суфинасирани су пројекти “Јачање свести грађана у борби 
против Амброзије“ (350.000,00 динара) и „Негативни утицаји амброзије на здравље и квалитет 
живота и важност зелених површина“ (350.000,00 динара). 
 
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине информише о квалитету 
ваздуха и стању и прогнози аерополена Годишњим извештајима о стању квалитета животне 
средине у Аутономној покрајини Војводини путем сајта Покрајинског секретаријата за урбанизам и 
заштиту животне средине (www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs). Подаци о квалитету амбијенталног 

 



ваздуха са аутоматских станица су доступни на следећим линковима 
1. АС Нови Сад Лиман: http://amskv.sepa.gov.rs/pregledpodataka.php?stanica=3 
2. АС Нови Сад Руменачка : http://amskv.sepa.gov.rs/pregledpodataka.php?stanica=2   
3. АС Нови Сад - Шангај : www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/надлежности/мониторинг-и-

информациони-систем-жив/мониторинг-квалитета-ваздуха/aутоматски-
мониторинг-квалитета-амвз/нови-сад-шангај/ 

 
 
 
 
 
24. Унапређење система контроле и надзора извора загађујућих материја у ваздуху 
Циљ: Поштовање законске регулативе у области заштите ваздуха 
Активности:  
- Инспекцијски надзор над загађивачима ваздуха 
Очекивани ефекти: 

- Обезбеђен већи степен поштовања законске регулативе у области заштите ваздуха 
Индикатори:  

- Број извршених контрола извора загађујућих материја у ваздух. 
- Број изречених мера. 

Временски оквир: Дугорочни 
Носиоци активности: Градска управа за инспекцијске послове-област инспекције за заштиту 
животне средине 
Извор финансирања: Буџет Града Новог Сада 
Реализација активности/мере: 
 
 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
 
 

Период Пријава  
 

Наложене 
мере  

Прослеђено 
надл. органу  
и одбачене 

Примедбе 
 

     2017    76    5    69  
     2018 134 14 120  
     2019   98 27   71  

 
Активности: - Инспекцијски надзор над загађивачима ваздуха 
 
Инспектори за заштиту животне средине у вршењу поверених послова инспекцијског надзора, 
поступају у складу са  законом прописаним  правима, дужностима, и овлашћењима. 
 У току 2019. године, извођен је пројекат „Имплементација европског законодавства у области 
емисија испарљивих органских једињења, реализован уз подршку Минстарства заштите животне 
средине и Агенције за заштиту животне средине, који има за циљ  потпуну имплементацију 
захтева Директиве о индустријским емисијама, тачније захтева Поглавља V ове директиве у вези 
контроле емисија лако испарљивих органских једињења (VOC). Инспекција за заштиту животне 
средине Града Новог Сада, је укључена у реализацију поменутог пројекта и доставила је (путем 
поште) на адресу 698 оператера (по списку достављеном од стране Министарства заштите 
животне средине), претходно одштампане упитнике (зависно од делатности) и Уредбу о листи 
индустријских постројења и активности којима се контролише емисија испарљивих органских 
једињења, вредности емисије испарљивих органских једињења при одређеној потрошњи 
растварача и икупно дозвољеним емисијама, као и шеми за смањење емисија („Сл.гласник 
РС“,бр.100/2011), кроз израду Регистра VOC оператера који имају обавезе у погледу смањења и 
контроле емисија VOC као и редовног мониторинга и извештавања Агенцији за заштиту животне 



средине.  
Сектор инспекције за заштиту животне средине се фокусирао на превентивно деловање: 
-информисање и пружање стручне помоћи где смо свакодневно имали телефонске позиве  или 
обраћање е-поштом (обавештење о упознавању законских обавеза пред грејну сезону 
2018/2019. године за оне оператере који се греју на  чврста, течна или гасовита горива). 
-обавештење свим бензинским станицама у Граду Новом Саду да од 1.јануара 2020. године, 
почиње да се примењује Правилник о техничким мерама и захтевима који се односе на 
дозвољене емисионе факторе за испарљива органска једињења која потичу из процеса 
складиштења и транспорта бензина („Сл.гласник РС“бр.1/2012,25/2012 и 48/2012).  
Чланом 22.истог правилника, прописане су одредбе из: 

 члана 4. - за постојеће резервоаре за складиштење,  
 члана 5 и 6 - за постојећа постројења за утакање и истакање на терминалима 
 члана 7. - за све ауто-цистерне на које се односе захтеви из Прилога 3 
 члана 9. - за постојеће покретне резервоаре 
 члана 11. - за опрему за пуњење и складиштење бензина на постојећим 

бензинским станицама   
 члана 14. Став 3. - за постојеће бензинске станице са протоком већим од 3000 м3 

годишње, 
што је у складу са Законом о заштити ваздуха („Сл.гласник РС“бр.36/2009 и 10/2013), у коме је 
чланом 44. прописано, да: 
Правна лица и предузетници који се баве складиштењем, дистрибуцијом и стављањем у промет 
нафте и нафтних деривата, су дужни да примењују техничке мере у циљу смањења емисија 
испарљивих органских једињења. 
Министарство, у сарадњи са министарством надлежним за послове рударства и енергетике, 
прописује техничке мере и захтеве који се односе на дозвољене емисионе факторе за испарљива 
органска једињења која потичу из процеса складиштења и дистрибуције нафте и нафтних 
деривата, тј. за складишне, утоварне и истоварне инсталације на терминалима и за цистерне, 
утоварне и истоварне инсталације у малопродајним објектима.  
Такође су упућени и на Директиву 94/63/ЕЗ Европског парламента и већа од 20.12.1994 („Сл.лист 
Европске уније Л 365/24 од 20.12.1994.) - о контроли емисија хлапљивих органских једињења 
(HOC-а) које произилазе из складиштења бензина и његове дистрибуције од терминала до 
бензинских станица, као и на Директиву 2009/126/ЕЗ Европског парламента и већа од 21.09.2009 
(„Сл.лист Европске уније Л 285/36 од 21.10.2009.) - о фази II рекуперације бензинских пара током 
пуњења моторних возила горивом на бензинским станицама. 
 
 
 
 


