
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
о спровођењу Програма заштите животне средине 
Града Новог Сада  за период 2015-2024. године и 

реализацији Акционог плана за спровођење 
Програма заштите животне средине Града Новог Сада 

(2015-2019) 
  



 

 
АКТИВНОСТИ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ОПШТИХ ЦИЉЕВА  

 
 

 
ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: ВАЗДУХ 
 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређен квалитет ваздуха 
 
Општи циљ 1 – Донет План квалитета ваздуха 
 

АКТИВНОСТ/МЕРА НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 
ОБЕЗБЕЂЕНА / ПРОЦЕЊЕНА 
СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

НАПОМЕНА 

1. Израда Плана квалитета ваздуха 
Градска управа за заштиту 

животне средине 
3.356.523,48 динара 

Буџет Града Новог 
Сада АКТИВНОСТИ СУ 

РЕАЛИЗОВАНЕ. 
2. Доношење Плана квалитета ваздуха 

Градска управа за заштиту 
животне средине 

Нису потребна финансијска 
средства 

 

 
 
 
 
 
Општи циљ 2 – Развијен Локални регистар извора загађивања за територију Града Новог Сада 
 

АКТИВНОСТ/МЕРА НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 
ОБЕЗБЕЂЕНА / ПРОЦЕЊЕНА 
СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

НАПОМЕНА 

1. 
Контрола привредних друштава и 

других правних лица и предузетника 
који представљају изворе загађивања 

Градска управа за инспекцијске 
послове - 

Облат инспекције за заштиту 
животне средине 

Нису потребна финансијска 
средства 

 
АКТИВНОСТИ СЕ 
КОНТИНУИРАНО 

РЕАЛИЗУЈУ. 

2. 
Редовно ажурирање Локалног 
регистра извора загађивања за 
територију Града Новог Сада 

Градска управа за заштиту 
животне средине 

Нису потребна финансијска 
средства 

 

3. 
Израда веб апликације за Локални 

регистар извора загађивања 
Градска управа за заштиту 

животне средине 

Део средстава од укупног износа 
418.560,00 динара који је 

обезбеђен за Реконструкцију 
интернет презентације Градске 

управе за заштиту животне средине 

Буџет Града Новог 
Сада 

АКТИВНОСТ ЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНА. 

  



 

Општи циљ 3 – Усклађен информациони систем о квалитету ваздуха и стању и прогнози аерополена, доступан и јасан свима 
 

АКТИВНОСТ/МЕРА НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 
ОБЕЗБЕЂЕНА / ПРОЦЕЊЕНА 

СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 
НАПОМЕНА 

1. 

Усклађивање информационог 
система о квалитету ваздуха и стању 
и прогнози аерополена са законском 

регулативом 

Градска управа за заштиту 
животне средине 

--- 
Буџет Града Новог 

Сада АКТИВНОСТИ СЕ 
КОНТИНУИРАНО 

РЕАЛИЗУЈУ. 

2. 
Ажурирање информационог система 

о квалитету ваздуха и стању и 
прогнози аерополена 

Градска управа за заштиту 
животне средине 

Нису потребна финансијска 
средства 

- 

 

 
Општи циљ 4 – Унапређена контрола показатеља квалитета ваздуха  
 

АКТИВНОСТ/МЕРА 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 

ОБЕЗБЕЂЕНА / 
ПРОЦЕЊЕНА СРЕДСТВА 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

НАПОМЕНА 

1. 
Унапредити Програм контроле квалитета 

ваздуха усклађивањем листе параметара са 
домаћом регулативом и ЕУ стандардима 

Градска управа за 
заштиту животне средине 

1.029.000,00 динара 
Буџет Града Новог 

Сада 

АКТИВНОСТИ СЕ 
КОНТИНУИРАНО РЕАЛИЗУЈУ. 

2. 
Ускладити број мерних места за контролу 

квалитета ваздуха са домаћом и 
међународном регулативом 

Градска управа за 
заштиту животне средине 

Нису потребна финансијска 
средства 

 

3. 
Израда студија утицаја (повезаности) 

микроклиматских услова на квалитет ваздуха 
у циљу идентификовања угрожених зона 

Градска управа за 
заштиту животне средине 

Финансијска средства ће 
бити дефинисана након 
испитивања тржишта и 

спроведене јавне набавке 

Буџет Града Новог 
Сада 

АКТИВНОСТ НИЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНА. 

4. 
Израдити регистар емисија у ваздух у оквиру 

извора загађивања животне средине на 
територији Града Новог Сада 

Градска управа за 
заштиту животне средине 

1. 450.000,00 динара 
Буџет Града Новог 

Сада 
АКТИВНОСТ ЈЕ ЗАПОЧЕТА.  

5. 
Повећати надзор над микрозагађивачима 

ваздуха 

Градска управа за 
инспекцијске послове 
Област инспекције за 

заштиту животне средине 

Нису потребна финансијска 
средства 

 
АКТИВНОСТ СЕ 

КОНТИНУИРАНО РЕАЛИЗУЈЕ. 

6. 
Ускладити праћење концентрације 

аерополена са домаћим и међународним 
стандардима 

Градска управа за 
заштиту животне средине 

 
Буџет Града Новог 

Сада 

АКТИВНОСТ СЕ 
КОНТИНУИРАНО РЕАЛИЗУЈЕ 

  



 

Општи циљ 5 – Едуковани грађани о значају сузбијања алергогених врста биљака 
 

АКТИВНОСТ/МЕРА НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 

ОБЕЗБЕЂЕНА / 

ПРОЦЕЊЕНА 

СРЕДСТВА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 
НАПОМЕНА 

1. 
Израда програма едукације и 

подизања јавне свести о значају 
сузбијања алергогених врста биљака 

Градска управа за заштиту 
животне средине 

1. 800.000,00 динара 
Буџет Града Новог 

Сада 
АКТИВНОСТ ЈЕ ЗАПОЧЕТА.  

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 

1.000.000,00 динара  
Буџет Града Новог 

Сада 

АКТИВНОСТИ СЕ 
КОНТИНУИРАНО РЕАЛИЗУЈУ. 

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 

  

  



 

ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: ЗЕМЉИШТЕ1 

 

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

АКТИВНОСТ/МЕРА НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 
ОБЕЗБЕЂЕНА / 

ПРОЦЕЊЕНА СРЕДСТВА 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

НАПОМЕНА 

1. 
Објављивање Огласа за давање 

државног пољопривредног земљишта 
у закуп 

Градска управа за привреду 

1.711.000,00 

Буџет Града Новог 

Сада 
АКТИВНОСТИ СЕ 

КОНТИНУИРАНО РЕАЛИЗУЈУ. 

2. 

Израда карата и идентификација 
стварног стања катастарских парцела 

и пољопривредног државног 
земљишта 

5.652.628,00 

3. 
Испитивање и контрола квалитета 

пољопривредног земљишта 
13.800.000,00 

4. 
Подизање и одржавање 
ветрозаштитних појасева 

24.687,782,00 

5. 

Едукација примарних 
пољопривредних произвођача и 
штампање промо материјала за 

пољопривредну производњу 

8.513.445,00 

6. 
ИзрадаГлавног пројекта за подизање 

ветрозаштитних појасева 
2.926.000,00 

  

                                                
  



 

 
ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: ПРИРОДА И БИОДИВЕРЗИТЕТ 
 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Заштита и унапређење природних вредности и биолошке разноврсности активним мерама заштите  
  
Општи циљ 1 - Израђен и усвојен Програм заштите природе за територију Града Новог Сада  

 

АКТИВНОСТ/МЕРА НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 
ОБЕЗБЕЂЕНА / 

ПРОЦЕЊЕНА СРЕДСТВА 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

НАПОМЕНА 

1. 
Донети одлуку о изради 

Програма 
Градска управа за заштиту 

животне средине 
Нису потребна финансијска 

средства 
 

АКТИВНОСТИ НИСУ 
РЕАЛИЗОВАНЕ.  

2. Израдити Програм 
Градска управа за заштиту 

животне средине 
 

Буџет Града Новог 
Сада 

3. Усвојити Програм 
Градска управа за заштиту 

животне средине 
Нису потребна финансијска 

средства 
 

  



 

 
 
ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: БУКА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ 
 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Смањен ниво буке у животној средини до нивоа прописаног законом 
 
Општи циљ 1 – Извршено акустичко зонирање у Граду Новом Саду 

АКТИВНОСТ/МЕРА 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 

ОБЕЗБЕЂЕНА / 
ПРОЦЕЊЕНА СРЕДСТВА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА НАПОМЕНА 

1. 
Извршити акустичко 

зонирање  

Градска управа за 
урбанизам и грађевинске  

послове 

Нису потрербна финансијска 
средства 

 АКТИВНОСТ ЈЕ РЕАЛИЗОВАНА. 

 
 
 

Општи циљ 2 – Израђен акциони план заштите од буке у животној средини 
 

АКТИВНОСТ/МЕРА 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 

ОБЕЗБЕЂЕНА / 
ПРОЦЕЊЕНА СРЕДСТВА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА НАПОМЕНА 

1. 
Израдити акциони план 

заштите од буке у животној 
средини  

Градска управа за 
заштиту животне 

средине 

Финансијска средства ће бити 
позната након испитивања 

тржишта и спроведене јавне 
набавке 

Буџет Града Новог Сада 
АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА.  

 

 

 

Општи циљ 3 – Унапређен мониторинг буке у животној средини 
 

АКТИВНОСТ/МЕРА 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 

ОБЕЗБЕЂЕНА / 
ПРОЦЕЊЕНА СРЕДСТВА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА НАПОМЕНА 

1. 

Унапредити Програм 
мерења нивоа буке у 
животној средини на 

територији Града Новог 
Сада 

Градска управа за 
заштиту животне средине 

Нису потребна финансијска 
средства 

 
АКТИВНОСТ СЕ КОНТИНУИРАНО 

РЕАЛИЗУЈЕ. 

  



 

 

ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 
 

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

 

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 

ОБЕЗБЕЂЕНА / 
ПРОЦЕЊЕНА 
СРЕДСТВА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

НАПОМЕНА 

1. 
Припрема питања за анкетирање запослених и 

осталих грађана 
Агенција за енергетику 

Града Новог Сада 

Нису потребна 
финансијска 

средства 
- 

АКТИВНОСТИ СE 
КОНТИНУИРАНО 

РЕАЛИЗУЈУ. 

2. 
Анкетирање запослених са циљем утврђивања 

знања 
Агенција за енергетику 

Града Новог Сада 

Нису потребна 
финансијска 

средства 
- 

3. 
Анкетирање осталих грађана са циљем 

утврђивања знања 
Агенција за енергетику 

Града Новог Сада 

Нису потребна 
финансијска 

средства 
- 

4. 
Обрада анкетног материјала и анализа 

добијених резултата 
Агенција за енергетику 

Града Новог Сада 

Нису потребна 
финансијска 

средства 
- 

5. 
Припрема едукативног материјала у складу са 

обрађеним резултатима анкете 
Агенција за енергетику 

Града Новог Сада 

35.000,00 динара 

Јавни конкурс 
Министарства 

просвете, науке и 
технолошког развоја 

Републике Србије 

6. Израда веб портала 
Агенција за енергетику 

Града Новог Сада 

7. 
Едукација грађана и запослених у привреди и 

јавним предузећима 
Агенција за енергетику 

Града Новог Сада 

8. 
Анкетирање грађана и запослених у привреди 

и јавним предузећима након обављење 
едукације 

Агенција за енергетику 
Града Новог Сада 

Нису потребна 
финансијска 

средства 
- 

9. 
Обрада анкетног материјала, анализа 

добијених резултата и њихова презентација 
Агенција за енергетику 

Града Новог Сада 

Нису потребна 
финансијска 

средства 
- 

. 



 

 
 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 
 
 

НАДЛЕЖНОСТИ 
 

 

 У складу са овлашћењима из важећих прописа у оквиру своје стварне и месне надлежности, градском инспектору за 
заштиту животне средине је поверено вршење инспекцијског надзора у области: 
  
- заштите животне средине од буке и загађења ваздуха у објектима за које надлежни орган  јединице локалне самоуправе издаје 
одобрење  за градњу, односно употребну дозволу;  

- поступање по захтевима привредних субјеката за ванредни инспекцијски преглед о испуњености услова у погледу заштите 
животне средине; 

- поступање по захтевима енергетских субјеката за доношење извештаја о испуњености услова у погледу заштите животне 
средине, за обављање енергетске делатности – трговина на мало нафтом и нафтним дериватима, као и за сопствене потребе; 

- поступање по захтевима корисника-испуњава националне услове за газдинство/предузеће и ЕУ услове ИПАРД подстицаје; 

- спровођења мера заштите животне средине дефинисане студијом о процени  утицаја, налагање подношења захтева за 
одлучивање о потреби израде студије, налаже израду студије о процени утицаја и прибављање интегрисане дозволе за 
сва постројења и активности за које одобрење за изградњу и почетак рада издаје надлежни орган локалне самоуправе, а која се 
налазе на листи пројеката Уредбе о потреби процене утицаја и Уредбе о врстама активности и постројења за које се издаје 
интегрисана дозвола; 

- надзор над активностима сакупљања, привременог складиштења  и  транспорта инертног и неопасног отпада, на локацији 
власника отпада за које надлежни орган локалне самоуправе издаје дозволу на основу  Закона о управљању отпадом; 

- заштите од нејонизујућих зрачења у објектима за које одобрење  за  изградњу и почетак рада издаје надлежни орган јединице 
локалне самоуправе; 

- спровођења мера непосредне заштите, очувања и коришћења заштићених природних добара на заштићеним подручјима 
општине, проглашеним донетим актом заштите од стране надлежног органа  јединице локалне самоуправе. 

 
На основу утврђеног чињеничног стања, инспектори за заштиту животне средине, предузимаће све законом прописане 

управне и друге мере, а све у циљу спровођења прописаних мера заштите животне средине, као и покретање поступака против 
правних лица, одговорних лица у правном лицу, предузетника и физичких лица у домену прекршаја привредног преступа као и 
кривичне одговорности. 

 

 

 



 

 
ОРГАНИЗАЦИЈА И СТРУКТУРА 

 
 

У Сектору инспекције за заштиту животне средине постоје два одсека: 
 

 Одсек за заштиту животне средине за вршење управно – надзорних послова има укупно 10 запослених са ВСС,  
и то: помоћник начелника –главни инспектор, шеф одсека и 8 инспектора (1 инспектор на одређено); 

 Одсек пољоредарске службе – шеф одсека и пољоредари. 
 

Одсек је организован по принципу месне надлежности за подручје Града Новог Сада и обавља послове инспекцијског 
надзора, који су поверени,  јединици локалне самоуправе. 
 

Превентивно деловање инспекције остварује се правовременим информисањем јавности о инспекцијском раду, 
објављивањем важећих прописа. Сектор инспекције за заштиту животне средине - Одсек за за заштиту животне средине, 
је објавио: 
 

1. Контролне листе (КЛ) на интернет страници  www.novisad.rs/zakonska-regulativa-i-kontrolne-liste-gradske-uprave-za-
inspekcijske-poslove-oblast-inspekcije-za-za.,контролне листе (КЛ) од  03.04, 23.05.  13.10.2017.год., 31.05, 18.09,  
27.12.2018 и 25.04.2019. године, преузете од Министрства заштите животне средине и упућене да на сајту 
http://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obrasci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/ могу 
преузети исте:  

 
2. моделе аката: 

 представка (пријава) инспекцији; 

 захтев за утврђивање испуњености услова за почетак рада/обављања делатности по моделу које је израдила 
Стална конференција градова и општина, 21.01. и 22.05.2019.године; 

 за потребе издавања лиценце за обављање енергетске делатности, 21.01. и 22.05.2019. године; 

 за потребе издавања сагласности за складиштење нафте, деривата нафте и биогорива за сопствене потребе 
укупног капацитета преко пет тона и за снабдевање сопствених превозних средстава на сопственим станицама 
за снабдевање превозних средстава, 21.01. и 22.05.2019. године. 

  

http://www.novisad.rs/zakonska-regulativa-i-kontrolne-liste-gradske-uprave-za-inspekcijske-poslove-oblast-inspekcije-za-za
http://www.novisad.rs/zakonska-regulativa-i-kontrolne-liste-gradske-uprave-za-inspekcijske-poslove-oblast-inspekcije-za-za
http://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obrasci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/


 

 
 
 

УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА 
 

Табела 1. Укупан број предмета, инспекцијских прегледа, сачињених записника, донетих решења, закључака, налога за 
инспекцијски надзор, присуства инспектора на мерењима, архивирање предмета и евидентирано нерегистрованих 
субјеката, те решених предмета у раду за перод од 2015. до 30.09.2019. године. 

 

ПРЕДУЗЕТЕ АКТИВНОСТИ 2015-30.09.2019. 

Број предмета у извештајном периоду 4975 

Извршених инспекцијских прегледа 3920 

Укупно сачињених записника 4701 

Укупно решених предмета 3827 

Укупан број донетих решења 2107 

Укупан број закључака 1510 

Укупно нерешених предмета-у раду 1148 

Налог за инспекцијски надзор 1359 

Присуство инспектора на мерењу 128 

Архивирање предмета 2967 

Нерегистровани субјекти 26 

Позив Суда за прекршаје-инспектори 108 

Иницијативе за измене и допуне закон 5 

Број захтева за покретање п.поступка 157 

Контролне листе 119 

 
 

У 2015. години, послове је обављало 8 инспектора, у периоду 01.01.-30.09.2016. године послове је обављало 5 инспектора, 
пошто су три инспектора именована у комисијe за пописивање незаконито изграђених објеката, а у периоду 01.10.2016. године - 
30.09.2017. године послове је обављало 6 инспектора. У периоду од 1.10.2017. године - 30.09.2018. године послове је обављало 5 
инспектора. Надаље послове је обављало 8 инспектора и шеф одсека-инспектор.  



 

 
 
 

KOНТРОЛА БАЗНИХ СТАНИЦА 
 

Усвajaњeм Зaкoнa o зaштити oд нejoнизуjућих зрaчeњa („Службeни глaсник Републике Србије”, број 36/09) и oдгoвaрajућих 
пoдзaкoнских aкaтa oбjaвљeних у Службeнoм глaснику Републике Србије, број 104/09, Рeпубликa Србиja je пo први пут урeдилa 
услoвe и мeрe зaштитe здрaвљa људи и зaштитe живoтнe срeдинe oд штeтнoг дejствa нejoнизуjућих зрaчeњa, као и обавезе 
оператера у постављању и кoришћeњу извoрa нejoнизуjућих зрaчeњa. Сходно члaну 14. став 4. цитираног закона јeдиници лoкaлнe 
сaмoупрaвe је  пoвeрено вршeњe инспeкциjскoг нaдзoрa нaд извoримa нejoнизуjућих зрaчeњa зa кoje oдoбрeњe зa изгрaдњу и 
пoчeтaк рaдa издaje нaдлeжни oргaн jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, те смо сходно томе у извештајном периоду извршили преглед 
станица мобилне телефоније,по оператерима. 
 
Табела 2. Преглед броја оператера обухваћених инспекцијским прегледом за период од 2015. до 30.09.2018. године 

 

НАЗИВ ОПЕРАТЕРА 2015-30.09.2019. 

Телеком 122 

Теленор 90 

ВИП 117 

Орион 4 

Укупно 333 

 
 
 

КОНТРОЛА ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
 

Имајући у виду да је Законом о заштити природе ("Службени гласник Републике Србије", бр. 36/09, 88/10, 91/10 - испр. и 14/16) 
јединици локалне самоуправе поверено је вршење инспекцијског надзора над применом одредаба овог закона на заштићеним 
подручјима која проглашава надлежан орган јединице локлане самоуправе. 
 

У 2015. години је извршено 26, у периоду 01.01.-30.09.2016. године 17, у периоду 1.10.2016.-30.09.2017. године извршено је 
18 инспекцијских контрола, у периоду 01.10.2017-30.09.2018.године 16 инспекцијских контрола, а у периоду 01.10.2018-30.09.2019 
16 инспекцијских надзора, следећих заштићених природних добара. 
 
1.Споменик природе " Копривић у центру Новог Сада" 
2.Споменик природе "Амерички платан на Сајлову" 
3. Споменик природе "Амерички платан у Футогу"  
4. Споменик природе "Јаворолисни платан у Новом Саду“ 
5. Споменик природе "Стабло платана у дворишту основне школе "Милош Црњански““ 



 

6. Споменик природе "Дуд на ченејском салашу" 
7. Споменик природе" Каменички парк" 
8. Споменик природе" Футошки парк" 
9. Парк природе "Бегечка јама" 
10."Споменик природе и Парк Института у Сремској Каменици" 
 
 

 
Опште мере 

 
За наведена заштићена природна добра извршене су следеће контроле: 

- контрола достављања извeштajа o oствaривaњу гoдишњeг прoгрaмa зa прeтхoдну гoдину и гoдишњи прoгрaм упрaвљaњa зa 
нaрeдну гoдину; 
- контрола спровођења гoдишњег прoгрaма упрaвљaњa и плана управљања; 
- контрола рaдњи кoje мoгу прoузрoкoвaти прoмeнe и oштeћeњa нa зaштићeнoм пoдручjу; 
- контрола спрoвoђeња нeпoсрeднe зaштитe, oчувaњa и кoришћeњa зaштићeних прирoдних дoбaрa; 
- контрола спрoвoђeњe мeрa и услoвa зaштитe зaштићeних прирoдних дoбaрa прописаних условима Завода за заштиту пририде; 
- контрола дa ли упрaвљaч зaштићeнoг пoдручja извршaвa oбaвeзe устaнoвљeнe aктoм o зaштити. 
 

 
Поступак ревизије студије 

 
За Парк природе "Бегечка јама" изрaђена је рeвизиjа студиje зaштитe Пaркa прирoдe “Бeгeчкa jaмa”. Рeвизиjoм je пoвeћaнa 

пoвршинa ПП “Бeгeчкa jaмa” сa 379.4 ha нa 489.5 ha. Oдрeђeнa je и зaштитнa зoнa пoвршинe oд 387.75 ha. За ово подручје у 2015. 
години сe присуствовало састанку 10.03.2015. године с темом  доношења новог акта о проглашењу заштићеног подручја у Заводу 
за заштиту природе и Градској управи за заштиту животне средине, а јавна рапсрава о предлогу акта о проглашењу заштићеног 
подручја је одржана у 2014. години. Коначан акт није донет. 
 
 

Услови завода за заштиту природе 
 

Законом о заштити природе прописано је да зa рaдoвe и aктивнoсти, oднoснo прojeктe зa кoje сe нe спрoвoди пoступaк прoцeнe 
утицaja нa живoтну срeдину, a кojи мoгу имaти утицaj нa врeднoсти и oбeлeжja зaштићeнoг дoбрa, извoђaч рaдoвa, oднoснo нoсилaц 
прojeктa, дужaн je дa oд зaвoдa прибaви aкт o услoвимa и мeрaмa зaштитe прирoдe, у склaду сa oвим зaкoнoм.Овај акт важи две 
године, тј. укoликo пoднoсилaц зaхтeвa у рoку oд двe гoдинe oд дaнa дoстaвљaњa aктa нe oтпoчнe рaдoвe и aктивнoсти зa кoje je aкт 
o услoвимa зaштитe прирoдe издaт, дужaн je дa прибaви нoви aкт. 
 

У вршeњу инспeкциjскoг нaдзoрa инспeктoр имa прaвa и дужнoст дa утврђуje спрoвoђeњe мeрa и услoвa зaштитe зaштићeних 
прирoдних дoбaрa. 
 
 
 

 



 

СИСТЕМАТСКА ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА КОРИСНИКА ИЗВОРА БУКЕ 
 

У циљу заштите животне средине од буке у сарадњи са комуналном инспекцијом, комуналном полицијом и Министарством 
унутрашњих послова Републике Србије, учествовали смо у ноћним акцијама више пута и извршили инспекцијски надзор 
угоститељских објеката, предузећа и предузетничких радњи, који послују на територији Града Новог Сада, а који при обављању 
регистроване делатности поседују потенцијалне изворе буке, те сходно Закону о заштити животне средине и Закону о заштити од 
буке у животној средини, предузели мере и радње, којима се спречава, ублажава и ограничава бука у животној средини. 
Инспекцијски надзори су првенствено били иницирани пријавама-представкама грађана, а поступало се и по службеној дужности. 
 

Табела 3. Систематска контрола корисника извора буке 
 

 2015-30.09.2019. 

Контрола -бука 1451 

 
 

Табела 4. Сектор инспекције за заштиту животне средине у извештајном периоду, вршио је и друге поверене послове 
засноване на горе наведеним законима 

 

 2015-30.09.2019. 

Извештај о испуњености услова са 
аспекта заштите животне средине 

за добијање ЛИЦЕНЦЕ 
60 

Утврђивање испуњености услова 
и мера за заштиту животне 
средине-разне делатносати 

70 

НРИЗ и ЛРИЗ (Национални и 
локални регистар извора 

загађивања-контрола доставе 
података 

103 

Отпад, дозволе издате од стране 
надлежног органа-контрола 

136 

Загађивање ваздуха 397 

Студије о процени утицаја на 
стање животне средине и 

Стручних оцена оптерећења-разне 
делатности, контрола 

222 

Интегралне дозволе-контрола 13 

Поступање са хемикалијама 6 

  



 

 

ЖАЛБЕ 
. 

Табела 5. Поднете жалбе на решења првостепеног органа 
 
 

Другостепени орган 2015-30.09.2019 

Министарству заштите животне 
средине 

28 

Покрајинском секретаријату за 
градитељство и зашт.жив.сред. 

4 

 

 

КАЗНЕНЕ МЕРЕ 
 

Укупан број захтева за покретање прекршајног поступка и пријава за привредни преступ у 2015. годиниј је– 44, у периоду 
01.01.-30.09.2016. године – 28, а у периоду 1.10.2016.-30.09.2017. године – 31 (захтеви због прекршаја, јер није мерена бука) – 11,  
захтеви због прекршаја јер није поступљено по решењу инспектора – 12, захтеви због прекршаја из области отпада – 8. 
 
Табела 6. Захтев за покретање прекршајног поступка 
 

 2015-30.09.2019. 

Захтев за покретање прекршајног  
поступка 

154 

 
 

Oдлукe Прекршајног суда у Новом Саду-добијене у 2015. години 
 

 
У извештајном периоду Прекршајни суд у Новом Саду, доставио је укупно 46 одлука за прекршаје на основу захтева за 

покретање прекршајног поступка поднетих у 2012., 2013. и 2014. години и то: 
 

 11 пресуда којима се окривљени проглашава кривим и осуђује на плаћање новчане казне; 

 6 пресуда којом се окривљеном изриче опомена; 

 1 решење којим се обуставља поступак, јер је подносилац одустао од захтева; 

 25 решења којим се обуставља поступак јер је наступила апсолутна застарелост за вођење поступка; 

 1 решење којим се одбацује захтев јер је наступила застарелост за покретање прекршајног поступка; 

 2 решења којима се прекида поступак, јер је окривљени недоступан прекршајном суду. 
У извештајном периоду Прекршајни Апелациони суд, Одељење у Новом Саду доставило је једну пресуду,којом се преиначује 

пресуда прекршајног суда, поводом жалбе окривљеног. 
 



 

 

Oдлукe Прекршајног суда у Новом Саду-добијене у периоду 01.01 - 30.09.2016. године 
 
 

У извештајном периоду Прекршајни суд у Новом Саду је доставио 37 одлука за прекршаје на основу захтева за покретање 
прекршајног поступка поднетих у 2013., 2014., 2015. и 2016. години и то: 

 11 пресуда којима се изриче плаћање новчане казне; 

 5 пресуда којима се изриче опомена; 

 3 пресуде којима се ослобађа одговорности јер није доказано да је учинио прекршај; 

 18 решења којима се обуставља поступак због апсолутне застарелости за вођење прекршајног поступка. 
 
 

Одлуке Прекршајног суда у Новом Саду-добијене у периоду 1.10.2016 - 30.09.2017. године 
 

 
У извештајном  периоду Прекршајни суд у Новом Саду, доставио је укупно 15 одлука за прекршаје на основу захтева за 

покретање прекршајног поступка поднетих у 2014, 2015 и 2016. години и то: 
 

 4 пресудe којима се окривљени проглашава кривим и осуђује на плаћање новчане казне, 
- Правно лице-опомена, а одговорно лице - 5.000 динара x 2 
- Предузетник - 10.000 динара 
- Правно- опомена, а одговорно лице - 25.000 динара. 

 2 пресудe којом се окривљеном изриче опомена, 

 7 решења којим се обуставља поступак јер је наступила апсолутна застарелост за вођење поступка, 

 2 решења којима се прекида поступак јер је окривљени недоступан прекршајном суду. 
 

 
 

Одлуке Прекршајног суда у Новом Саду-добијене у периоду 1.10.2017 - 30.09.2018. 
 

 
У извештајном  периоду Прекршајни суд у Новом Саду, доставио је укупно 32 одлуке за прекршаје на основу захтева за 

покретање прекршајног поступка поднетих у 2015, 2016. и 2017. години и то: 
 

 12 пресудe којима се окривљени проглашавају кривим и осуђује на плаћање новчане казне у укупном износу од 1.675.000 
динара 

   3 пресудe којом се окривљеном изриче опомена 

 15 решења којим се обуставља поступак јер је наступила апсолутна застарелост за вођење поступка 

 - решења којима се прекида поступак јер је окривљени недоступан прекршајном суду 
  



 

 
 

Одлуке Прекршајног суда у Новом Саду-добијене у периоду 1.10.2018 - 30.09.2019. 
 

У извештајном  периоду Прекршајни суд у Новом Саду, доставио је укупно 22 одлуке за прекршаје на основу захтева за покретање 
прекршајног поступка поднетих из 2017. и 2018.године и то: 
 

 13 пресудe којима се окривљени проглашава кривим и осуђује на плаћање новчане казне: 
 

Предузетник 10.000 x 2 

 25.000 

 50.000 

 60.000 

 125.000 

 250.000 x 4 

  

Привредно друштво  50.000+25.000 x 2 

 500.000+25.000 

УКУПНО 1.955.000,00 

 
 

ИНФОРМАЦИЈЕ 
 

Табела 7. Информације по представкама грађана 
 

 

Информације-достављене 2015-30.09.2019. 

Отвореној канцеларији-служби градоначелника 208 

Заштитнику грађана 15 

Комисији за представке и предлоге Скупштине Града 8 

Министарству заштите животне средине 18 

Градском јавном правобранилаштву 5 

Агенцији за заштиту животне средине 3 

Покрајинском омбудсману 3 

РТВ информативни програм 5 

Члану градског већа 2 

Прекршајном суду у Новом Саду 3 

 
 



 

 

Учешће на семинару  
 

2017. година 
 

1. Поступање са отпадом-обука за лица одговорна за управљање отпадом 12, 19 и 26.04.2017. год у Београду   (1 
инспектор). 

 
2. „Национална обука инспектора за заштиту животне средине и царинских службеника у вези контроле расхладних 

система, односно индустријских/комерцијалних инсталација у Р.Србији 14 -16. јуни, Рума“ (2 инспектора). 
 
3.Тренинг инспектора за заштиту животне средине органа локалне самоуправе 19-20.10.2017. године у Министарству 

заштите животне средине Београд (1 инспектор). 
 
 

2018. година 
 

1.Сходно допису број XV-021-02/2017-353 од 23.05.2017.године, Министарства за заштиту животне средине бр. 353-01-
00573/5/2017-03 од 01.03.2018.године, инспектори за заштиту животне средине, присуствовали  су обуци “Поглавље V IED и 
Директиве фазе I и II сакупљања бензинских пара, захтевима и најбољим доступним техникама“, у оквиру правне подршке 
преговорима Плац II, у Новом Саду  у Покрајинском заводу за заштиту природе у периоду од 13-15 .03.2018.године. Тродневну буку 
је држао експерт из Немачке Др. Ричард Шлахта, по достављеној агенди. Присуствовали су инспектори за заштиту животне средине: 
Драган Шутало, Радован Гашпаровић, Александар пејић, Владимир Балабан, Гордана Милосављевић, Јелена Ердељан, Татјана 
Чешљар, Љубица Пешић и Марија Мандић.) 

 
2. Национална обука инспектора за заштиту животне средине у вези контроле расхладних инсталација – контролна листа и 

упутство за инспекцијски надзор. Имплементација Монтреалског протокола у Републици Србији и Кигали амандмана, те упознавање 
са регулативом Еуропске уније о материјама које оштећују озонски омотач (ОДС) и флуорованим стакленичким гасовима (Ф-гас) у 
оквиру ХПМП пројекта (План смањења потрошње хлорофлуороугљоводоника, тј. наставак семинара из јуна 2017.године одржаног 
у Руми).  Присуствовали Драган Шутало и Радован Гашпаровић. 

 
3. Министарство заштите животне средине-Сектор за надзор и предострожност у животној средини, организовало је семинар 

„Заштита природе –Надзор и предострожност“ од 27.06 -30.06.2018.године у хотелу Оморика на Тари. Присуствовала Татјана 
Чешљар. 

 
4. Министарство заштите животне средине-Сектор за надзор и предострожност у животној средини, организовало је семинар 

„Отпад – надзор и предострожност“ у хотелу Борско језеро од 25.09.-27.09.2018. године. Присуствовао Драган Шутало.  
  



 

 
2019. година 

 
1. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине организовао је oкругли сто о инвазивним биљним врстама 

одржаног у оквиру пројекта Заштита природе од инвазивних биљних врста (Nature Protection from Invasive Plant Species) 
PROTECT. Округли сто је одржан дана 15. јануара 2019. године у скупштини АП Војводине, Нови Сад. Присуствовала Татјана 
Чешљар. 

2. Први национални скуп заинтересованих субјеката  и радионица о екосистемским услугамa, одржане у овиру Пројекта Плавна 
подручја Дунава Danube Floodplain , са местом одржавања Бегечка јама, дана 24.01.2019.године. Присуствовала Татјана 
Чешљар. 

3. Oбуке са циљем упознавања инспектора за заштиту животне средине са изменама и допунама Закона о заштити животне 
средине и листама контроле испуњености услова у области заштите животне средине са кориснике IPARD средстава, 
одржаног 27.03.2019.године, у Министарству заштите животне средине. Присуствовала Марија Мандић. 

4. Министарство заштите животне средине-Сектор за надзор и предострожност у животној средини организовао СЕМИНАР „Ка 
ефикаснијој примени прописа у области заштите животне средине“, који је одржан од 24-28.јуна.2019.године, на Борском 
језеру. Присуствовао Радован Гашпаровић,који је презентовао „Захтеви за покретање прекршајног поступка за период 2014-
21.06.2019.године са специфичним примерима. 

 
Остварене сарадње са другим институцијама 

 
У извештајном периоду, у складу са овлашћењима утврђеним законом и наведеним прописима због утврђених незаконитости 

везаних за спровођење истих остварили смо сарадњу-коресподенцију са: 

 Овлашћеним и акредитованим организацијама, по питању мерења буке, загађења ваздуха, нејонизујућег зрачења у животној 
средини; 

 Градском управом за заштиту животне средине и другим градским управама; 

 Покрајинским секретаријатом за градитељство и заштиту животне средине; 

 Агенцијом за заштиту животне средине; 

 Министарсвом  за заштиту животне средине; 

 Факултетима – катедрама из одређених области; 

 Судом за прекршаје у Новом Саду; 

 Основни суд у Новом Саду 

 Градском комуналном, грађевинском и пореском инспекцијом, заштитником грађана Града Новог Сада, Покрајинском 
инспекцијом за заштиту животне средине, Покрајинском санитарном инспекцијом, Покрајинском инспекцијом за 
телекомуникације, Покрајинском водном инспекцијом, Покрајинским омбудсманом, Републичком инспекцијом за заштиту 
животне средине, Републичком противпожарном инспекцијом, Републичком тржишном инспекцијом, Републичком 
ветеринарском инспекцијом, Републичком инспекцијом рада, Републичком туристичком инспекцијом и др. 
 

Испит за инспектора  
 

У складу са Законом о инспекцијском надзору, сви кандидати који су имали обавезу да полажу испит за инспектора успешно 
су положили – (4 инспектора). 
 



 

 

 

УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНЕ СВЕСТИ О ПОТРЕБИ И ЗНАЧАЈУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

У оквиру Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2015. годину („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 10/15 и 38/15), Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, 14/16, 18/16 - испр. и 65/16), Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту 
животне средине за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 15/17 i 36/17), Програма коришћења средстава буџетског 
фонда за заштиту животне средине за 2018. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/18) и Програма коришћења средстава 
буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/19), средствима у укупном 
износу од 170.000.000,00 динара, a на основу Јавног конкурса, суфинансирано је 545 пројеката који доприносе јачању свести о 
потереби и значају заштите животне средине. 
  



 

 
 

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 циљ 1 - Дограђена фабрика воде  
 

АКТИВНОСТ/МЕРА НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 
ОБЕЗБЕЂЕНА / 

ПРОЦЕЊЕНА СРЕДСТВА 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА НАПОМЕНА 

1. Доградња Фабрике воде 
ЈКП “Водовод и канализација“ 

Нови Сад 
1.075.050.000,00 

Буџет Града Новог Сада 
(Пројекат кредитира Европска 

Инвестициона Банка) 

АКТИВНОСТ ЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНА 

  



 

 

Специфични циљ 2 - Обезбеђен пречистач комуналних отпадних вода -  

 

АКТИВНОСТ/МЕРА 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 
ОБЕЗБЕЂЕНА / ПРОЦЕЊЕНА 
СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА НАПОМЕНА 

1.  

Израда генералног пројекта 
и израда идејног пројекта/ 

Израда техничке 
документације 

ЈКП“ Водовод и 
канализација“ Нови 

Сад 
119.450.000,00 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

АКТИВНОСТ ЈЕ 
ЗАПОЧЕТА. 

2.  

Израда и усвајање планског 
основа за централни 

пречистач комуналних 
отпадних вода 

Градска управа за 
урбанизам и 

грађевинске послове 
 

ЈП „Урбанизам“ 

Након дефинисања просторног 
обухвата биће позната 
процењена вредност 

-Буџет Града Новог Сада 
АКТИВНОСТ ЈЕ 

ЗАПОЧЕТА. 

3.  
Исходовање грађевинске 

дозволе 

ЈКП ”Водовод и 
канализација” Нови 

Сад 

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 

АКТИВНОСТ НИЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНА. 

4.  Изградња пречистача 
ЈКП “Вододвод и 

канализација“ Нови 
Сад 

 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

АКТИВНОСТ НИЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНА. 

5.  
Исходовање употребне 

дозволе 

ЈКП „Водовод и 
канализација“ Нови 

Сад 

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 

АКТИВНОСТ НИЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНА 

  



 

 
 
Специфични циљ 3 - Изграђена канализациона мрежа у насељу Бегеч 
 

АКТИВНОСТ/МЕРА НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 
ОБЕЗБЕЂЕНА / ПРОЦЕЊЕНА 
СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА НАПОМЕНА 

1. Израда идејног пројекта 
Градска управа за 

грађевинско земљиште и 
инвестиције 

2.000.000,00 
(процена) 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине Војводине 

-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

АКТИВНОСТИ СУ 
ЗАПОЧЕТЕ. 

2. 
Исходовање локацијских 

услова 

Градска управа за 
грађевинско земљиште и 

инвестиције 

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 

3. 
Израда техничке 
документације 

Градска управа за 
грађевинско земљиште и 

инвестиције 

4.000.000,00 
(процена) 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине Војводине 

-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

4. 
Исходовање грађевинске 

дозволе 

Градска управа за 
грађевинско земљиште и 

инвестиције 

0.2% инвестиционе вредности 
објекта 

-Буџет Града Новог Сада 

5. Грађење објекта 
Градска управа за 

грађевинско земљиште и 
инвестиције 

125.380.000,00 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине Војводине 

-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

6. 
Исходовање употребне 

дозволе 

Градска управа за 
грађевинско земљиште и 

инвестиције 

0.1% инвестиционе вредности 
објекта 

-Буџет Града Новог Сада 

  



 

Специфични циљ 4 - Реконструкција водоснабдевања у насељу Бегеч  
 

АКТИВНОСТ/МЕРА НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 
ОБЕЗБЕЂЕНА / 

ПРОЦЕЊЕНА СРЕДСТВА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА НАПОМЕНА 

1. Исходовање локацијских услова 
ЈКП “Водовод и канализација“ 

Нови Сад 

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 

АКТИВНОСТ ЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНА. 

2. Израда техничке документације 
ЈКП “Водовод и канализација 

Нови Сад 
7.840.000,00 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

АКТИВНОСТ ЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНА. 

3. Исходовање грађевинске дозволе 
ЈКП “Водовод и канализација 

Нови Сад 
0.2% инвестиционе вредности 

објекта 
-Буџет Града Новог Сада 

АКТИВНОСТ ЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНА. 

4. Грађење објекта 
JКП “Водовод и канализација“ 

Нови Сад 
519.440.327,96 

-Буџет Града Нови Сад 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

АКТИВНОСТ НИЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНА. 

5. Исходовање употребне дозволе 
ЈКП “Водовод и канализација“ 

Нови Сад 
0.1% инвестиционе вредности 

објекта 
Буџет Града Новог Сада 

АКТИВНОСТ НИЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНА. 

  



 

 
 
Специфични циљ 5 - Успостављен аутоматизовани систем за рано упозорење од загађења 
 

АКТИВНОСТ/МЕРА НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 
ОБЕЗБЕЂЕНА / ПРОЦЕЊЕНА 
СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА НАПОМЕНА 

1. 

Пуштен у рад 
аутоматизовани систем 
за рано упозорење од 

загађења 

ЈКП “Водовод и канализација“ 
Нови Сад (као крајњи корисник 

резултата) 
Инструменти су у власништву 

ЈКП “Водовод и канализација“ по 
одлуци бр. 4.1-28356 од 

14.11.2016. године 

Набавка и инсталација система:  
176.400,00 eura 

 
Одржавање уређаја, потрошни 

материјал и хемикалије неопходне за 
рад на уређајима: 

18.900,00 eura 

Средства за набавку и инсталацију 
система су обезбеђена од стране 

НАТО пројекта. 
 

Средства за одржавање уређаја, 
потрошни материјал и хемикалије 

неопходне за рад на уређајима 
обезбеђује ЈКП “Водовод и 

канализација“ Нови Сад  

АКТИВНОСТ ЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНА. 

 

Специфични циљ 6 - Изграђена водоводна мрежа у насељу Боцке 

 

АКТИВНОСТ/МЕРА НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 
ОБЕЗБЕЂЕНА / ПРОЦЕЊЕНА 
СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА НАПОМЕНА 

1. 
Исходовање локацијске 

дозволе 
ЈКП “Водовод и канализација“ 

Нови Сад 

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 

АКТИВНОСТ ЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНА. 

2. 
Израда техничке 
документације 

ЈКП “Водовод и канализација“ 

Нови Сад 4.800.000,00 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине Војводине 

-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

АКТИВНОСТ ЈЕ 
ЗАПОЧЕТА. 

3. 
Исходовање грађевинске 

дозволе 

ЈКП “Водовод и канализација“ 

Нови Сад 0.2% инвестиционе вредности објекта -Буџет Града Новог 
Сада 

АКТИВНОСТ НИЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНА. 

4. Грађење објекта 

ЈКП “Водовод и канализација“ 

Нови Сад 
Након израде техничке документације 

ће се знати цена грађења објекта 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине Војводине 

-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА. 

5. 
Исходовање употребне 

дозволе 

ЈКП “Водовод и канализација“ 

Нови Сад 0.1% инвестиционе вредности објекта ЈП“Завод за изградњу града“ Нови Сад 
АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА. 

  



 

 
 
Специфични циљ 7 - Изграђена канализациона мрежа у насељу Боцке 
 

АКТИВНОСТ/МЕРА НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 
ОБЕЗБЕЂЕНА / ПРОЦЕЊЕНА СРЕДСТВА 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА НАПОМЕНА 

1. 
Исходовање локацијске 

дозволе 
ЈКП “Водовод и 

канализација“ Нови Сад 

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 

АКТИВНОСТ ЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНА. 

2. 
Израда техничке 
документације 

ЈКП “Водовод и 
канализација“ Нови Сад 

4.780.000,00 
-Буџет Града Новог Сада 

-Буџет Аутономне покрајине Војводине 
-Меџународни фондови 

АКТИВНОСТ ЈЕ 
ЗАПОЧЕТА. 

3. 
Исходовање грађевинске 

дозволе 
ЈКП “Водовод и 

канализација“ Нови Сад 
0.2% инвестиционе вредности објекта 

-Буџет Града Новог Сада 
АКТИВНОСТ НИЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНА. 

4. Грађење објекта 
ЈКП “Водовод и 

канализација“ Нови Сад 
Након израде техничке документације ће се 

знати цена грађења објекта 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине Војводине 

-Буџет Републике Србије 
-Меџународни фондови 

АКТИВНОСТ НИЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНА. 

5. 
Исходовање употребне 

дозволе 
ЈКП “Водовод и 

канализација“ Нови Сад 
0.1% инвестиционе вредности објекта -Буџет Града Новог Сада 

АКТИВНОСТ НИЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНА 

 

Специфични циљ 8 - Изграђена водоводна мрежа у насељу Немановци и Пејићеви салаши 

 

АКТИВНОСТ/МЕРА НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 
ОБЕЗБЕЂЕНА / ПРОЦЕЊЕНА СРЕДСТВА 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА НАПОМЕНА 

1. 
Исходовање локацијске 

дозволе 

ЈКП “Водовод и 

канализација“Нови Сад 

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 

АКТИВНОСТИ СУ 

РЕАЛИЗОВАНЕ. 

2. 
Израда техничке 
документације 

ЈКП “Водовод и 
канализација“ Нови Сад 

1.940.000,00 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине Војводине 

-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

3. 
Исходовање грађевинске 

дозволе 

ЈКП “Водовод и 

канализација“ Нови Сад 
0.2% инвестиционе вредности објекта Буџет Града Новог Сада 

4. Грађење објекта 
ЈКП “Водовод и 

канализација“ Нови Сад 
56.595.135,19 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине Војводине 

-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

5. 
Исходовање употребне 

дозволе 

ЈКП “Водовод и 

канализација“ Нови Сад 
0.1% инвестиционе вредности објекта -Буџет Града Новог Сада 

  



 

 
 
Специфични циљ 9 - Изграђена фабрика воде на Петроварадинској ади 
 

АКТИВНОСТ/МЕРА НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 
ОБЕЗБЕЂЕНА / ПРОЦЕЊЕНА 

СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА НАПОМЕНА 

1. 
Израда идејног пројекта и Студије 

оправданости 
ЈКП “Водовод и канализација“ 

Нови Сад 
11.600.000,00 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине Војводине 

-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

АКТИВНОСТ ЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНА. 

2. Исходовање локацијске дозволе 
ЈКП “Водовод и канализација“ 

Нови Сад 

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 
-Међународни фондови 

АКТИВНОСТ ЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНА. 

3. Израда техничке документације 
ЈКП “Водовод и канализација 

„Нови Сад 
15.000.000,00 

(процена) 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине Војводине 

-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

АКТИВНОСТ НИЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНА. 

4. Исходовање грађевинске дозволе 
ЈКП “Водовод и канализација“ 

Нови Сад 
0.2% инвестиционе вредности 

објекта 
-Буџет Града Новог Сада 

АКТИВНОСТ НИЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНА. 

5. Грађење објекта 
ЈКП “Водовод и канализација“ 

Нови Сад 
483.000.000,00 

(процена) 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине Војводине 

-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

АКТИВНОСТ НИЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНА. 

6. Исходовање употребне дозволе 
ЈКП “Водовод и канализација“ 

Нови Сад 
0.1% инвестиционе вредности 

објекта 
-Буџет Града Новог Сада 

АКТИВНОСТ НИЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНА. 

  



 

 
 
Специфични циљ 10 – Изграђена нова црпна станица код Жежељевог моста 
 

АКТИВНОСТ/МЕРА НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 
ОБЕЗБЕЂЕНА / ПРОЦЕЊЕНА 
СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА НАПОМЕНА 

1. 
Исходовање локацијске 

дозволе 
ЈКП “Водовод и канализација“ Нови Сад 

Целокупна вредност исходовања 
локацијске дозволе биће 
процењена по завршетку 

инвестиције 

-Буџет Града Новог Сада 
АКТИВНОСТ ЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНА. 

2. 
Израда техничке 
документације 

ЈКП “Водовод и канализација“ Нови Сад 9.320.000,00 -Буџет Града Новог Сада 
АКТИВНОСТ ЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНА. 

3. Израда идејног пројекта ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад - -Буџет Града Новог Сада 
АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА. 

4. 
Исходовање грађевинске 

дозволе 
ЈКП “Водовод и канализација“ Нови Сад 

0.2% инвестиционе вредности 
објекта 

-Буџет Града Новог Сада 
АКТИВНОСТ ЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНА. 

5.. Грађење објекта ЈКП “Водовод и канализација“ Нови Сад - 

-Буџет Града Новог Сада, Буџет 
Аутономне покрајине Војводине, 

Буџет Републике Србије, 
Међународни фондови 

АКТИВНОСТ НИЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНА. 

6. 
Исходовање употребне 

дозволе 
ЈКП “Водовод и канализација“ Нови Сад 

0.1% инвестиционе вредности 
објекта 

-Буџет Града Новог Сада 
АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА. 

  



 

 
Специфични циљ 11 - Проширење изворишта Ратно острво путем инфилтрационих базена 
 

АКТИВНОСТ/МЕРА НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 
ОБЕЗБЕЂЕНА / ПРОЦЕЊЕНА 

СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА НАПОМЕНА 

1. 
Израда идејног пројекта и 

Студије оправданости 
ЈКП “Водовод и канализација“ Нови 

Сад 
- 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

АКТИВНОСТИ НИСУ  

РЕАЛИЗОВАНЕ. 

2. 
Израда и усвајање плана 

детаљне регулције проширења 
изворишта ратно острво 

Градска управа за урбанизам и 
грађевинске послове 

Вредност ће бити дефинисана након 
дефинисања просторног обухвата 

плана 
-Буџет Града Новог Сада 

3. 
Исходовање локацијске 

дозволе 
ЈКП “Водовод и канализација“ Нови 

Сад 

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 

4. 
Израда техничке 
документације 

ЈКП “Водовод и канализација“ Нови 
Сад 

- 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

5. 
Исходовање грађевинске 

дозволе 
ЈКП “Водовод и канализација“ Нови 

Сад 
0.2% инвестиционе вредности објекта -Буџет Града Новог Сада 

6. Грађење објекта 
ЈКП “Водовод и канализација“ Нови 

Сад 
- 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-Међународни фондови 

7. 
Исходовање употребне 

дозволе 
ЈКП “Водовод и канализација“ Нови 

Сад 
0.1% инвестиционе вредности објекта -Буџет Града Новог Сада 

  



 

 
ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: ВАЗДУХ 
 

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

АКТИВНОСТ/МЕРА НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 
ОБЕЗБЕЂЕНА / ПРОЦЕЊЕНА 
СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА НАПОМЕНА 

1. 
Унапређење понуде и квалитета 

јавног градског превоза 
Градска управа за саобраћај 

и путеве 
 Буџет Града Новог Сада 

АКТИВНОСТИ СЕ 
КОНТИНУИРАНО 

РЕАЛИЗУЈУ. 

2. 
Повећање броја зона на 

територији Града Новог Сада са 
саобраћајним ограничењима 

Градска управа за саобраћај 

и путеве 
Нису потребна финансијска 

средства 
 

3. 

Унапређење постојећих и 
изградња нових паркиралишта 

(по могућству на ободима 
централних градских зона) 

Градска управа за саобраћај 

и путеве  Буџет Града Новог Сада 

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 

Нису потребна финансијска 
средства 

 

5. 
Спроводити мере унапређења 

управљања саобраћајем 
Градска управа за саобраћај 

и путеве 
Нису потребна финансијска 

средства 
 

 

Специфични циљ 2 – Донет Програм за сузбијање коровских алергогених врста биљака 
 

АКТИВНОСТ/МЕРА НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 
ОБЕЗБЕЂЕНА / 

ПРОЦЕЊЕНА СРЕДСТВА 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА НАПОМЕНА 

1. 
Израда Програма за сузбијање 

коровских алергогених врста биљака 
Градска управа за 
комуналне послове 

38.000.000,00 динара  Буџет Града Новог Сада 

АКТИВНОСТИ СУ 
РЕАЛИЗОВАНЕ.  

2. 
Доношење Програма за сузбијање 

коровских алергогених врста биљака 
Градска управа за 
комуналне послове 

Нису потребна финансијска 
средства 

- 

  



 

 

ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: ЗЕМЉИШТЕ 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Очување и унапређење квалитета земљишта 

Специфични циљ 1 - Развој агроеколошких програма и одрживе пољопривреде 

 

АКТИВНОСТ/МЕРА НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 
ОБЕЗБЕЂЕНА / 

ПРОЦЕЊЕНА СРЕДСТВА 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ  

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА НАПОМЕНА 

1. 
Штампање промо материјала органска 

пољопривреда. 

Градска управа за 

привреду 

3.170.000,00 

Буџет Града Новог Сада 

АКТИВНОСТИ СЕ 
КОНТИНУИРАНО 

РЕАЛИЗУЈУ. 

2. 
Организовање припремних састанака 

за органску и контролисану 
пољопривредну производњу 

1.000.000,00 

3. 
Обука за органску и контролисану 

производњу 
13.800.000,00 

4. 
Субвенције за органску и контролисану 

пољопривредну производњу 
16.595.943,00 

5. 

Субвенције за пољопривредну 
производњу (банкарске субвенције за 
камату), субвенције за сертификацију 

производа са ознаком географског 
порекла. 

10.724.000,00 

6. 
Субвенције за младе пољопривредне 

произвођаче 
18.000.000,00 

7. 
Субвенције удружењима из области 

пољопривреде 
12.000.000,00 

  



 

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 циљ 1. – Израђен катастар зеленила – Етапа 1 
 

АКТИВНОСТ/МЕРА НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 

ОБЕЗБЕЂЕНА / 
ПРОЦЕЊЕНА 
СРЕДСТВА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА НАПОМЕНА 

1. Одређивање просторног обухвата 
ЈП “Урбанизам” Нови Сад 

 
ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад 

Нису потребна 
финансијска средства 

- 

.АКТИВНОСТИ НИСУ 
РЕАЛИЗОВАНЕ. 

2. 
Одређивање категорије зелене 

површине која ће се снимати 

ЈП “Урбанизам” Нови Сад 
 

ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад 

Нису потребна 
финансијска средства 

- 

3. Набавка хардвера 
ЈП “Урбанизам” Нови Сад 

 
ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад 

- Буџет Града Новог Сада или 
средства донатора 

АКТИВНОСТ НИЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНА  

4. Набавка софтвера 
ЈП “Урбанизам” Нови Сад 

 
ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад 

- Буџет Града Новог Сада или 
средства донатора 

АКТИВНОСТ НИЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНА 

5. 

Прикупљање и верификација 
података (израда дигиталних 

ортофото 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 

- Буџет Града Новог Сада или 
средства донатора 

АКТИВНОСТ НИЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНА 

6. Израда катастра зеленила 

Градска управа за грађевинско 
земљиште и инвестиције 

 
ЈКП "Градско зеленило'' Нови Сад 

3.500.000,00 динара  - AКТИВНОСТ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

7. Иницијално подешавање система ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад - 
Буџет Града Новог Сада или 

средства донатора 

АКТИВНОСТ НИЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНА 

8. Обука кадрова и подршка у раду ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад - 
Буџет Града Новог Сада или 

средства донатора 

АКТИВНОСТ НИЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНА 

9. 
Усвајање протокола о ажурирању 

Катастра Зеленила 
ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад 

Нису потребна 
финансијска средства 

- 
АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА 

  



 

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

 

АКТИВНОСТ/МЕРА НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 
ОБЕЗБЕЂЕНА / 

ПРОЦЕЊЕНА СРЕДСТВА 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА НАПОМЕНА 

1. 
Утврђени елементи методологије 

за праћење стања зелених 
површина 

ЈКП ''Градско зеленило'' Нови Сад Сопствени ресурси  ЈКП ”Градско зеленило” 

АКТИВНОСТИ СУ 
РЕАЛИЗОВАНЕ. 

 

2. 
Дефинисани параметри 

мониторинга Пилот пројекта 
ЈКП ''Градско зеленило'' Нови Сад Сопствени ресурси ЈКП ”Градско зеленило” 

3. 
Одређене локације мониторинга 

Пилот пројекта 
ЈКП ''Градско зеленило'' Нови Сад Сопствени ресурси ЈКП ”Градско зеленило” 

4. 
Одређена динамика активности у 

оквиру Пилот пројекта 
ЈКП ''Градско зеленило'' Нови Сад Сопствени ресурси ЈКП ”Градско зеленило” 

5. 
Одређена лица за спровођење 

активности у оквиру Пилот пројекта 
ЈКП ''Градско зеленило'' Нови Сад  Сопствени ресурси ЈКП ”Градско зеленило” 

6. Израђен пилот пројекат ЈКП ''Градско зеленило'' Нови Сад Сопствени ресурси ЈКП ”Градско зеленило” 

 

Специфични циљ 3. – Доследно спроведен планирани удео зелених површина приликом реализације осталих планираних садржаја на 
терену 
 

АКТИВНОСТ/МЕРА НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 

ОБЕЗБЕЂЕНА / 

ПРОЦЕЊЕНА СРЕДСТВА 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ) 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА НАПОМЕНА 

1. 

Иницијатива за правно нормирање 
обавезе уређења слободне 
површине истовремено са 

изграњом објекта 

ЈП “Урбанизам” Нови Сад 
Нису потребна 

финансијска средства 
- 

АКТИВНОСТИ СУ 
ЗАПОЧЕТЕ. 2. 

Израда акта за правно нормирање 
обавезе уређења слободне 
површине истовремено са 

изградњом објекта 

Градска управа за урбанизам и 
грађевинске послове, 

 
ЈП “Урбанизам” Нови Сад 

Нису потребна 
финансијска средства 

- 

3. 

Усвајање  акта за правно 
нормирање обавезе уређења 

слободне површине истовремено 
са изграњом објекта 

Скупштина Града Новог Сада 
Нису потребна 

финансијска средства 
- 

  



 

 
 
Специфични циљ 4 – Прихваћен концепт зелене инфраструктуре1 и извршен одабир врста биљака које су најотпорније на климатске 
промене и њихово коришћење у даљем подизању зелених површина 
 

АКТИВНОСТ/МЕРА 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 
ОБЕЗБЕЂЕНА / ПРОЦЕЊЕНА 
СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА НАПОМЕНА 

1.  

Израда документа у којем ће бити 
дефинисане биљне врсте на 

принципима зелене инфраструктуре 
најотпорније на локалне климатске 

промене 

ЈКП ''Градско 
зеленило'' Нови Сад 

Одредиће се након испитивања 
тржишта и спровођења јавне 

набавке 
Буџет Града Новог Сада 

АКТИВНОСТ ЈЕ ЗАПОЧЕТА. 
2. 

Планирање примене наведених биљних 
врста у планској документацији 

ЈП “Урбанизам” Нови 
Сад 

Финансијска средства се обезбеђују 
приликом израде планских 

докумената 
Буџет Града Новог Сада 

3. 
Перманентна реконструкција постојећег 

зеленила и садња новог у складу са 
планираним биљним врстама 

ЈКП ''Градско 
зеленило'' Нови Сад 

Одредиће се након формирања 
документа у којем ће бити 

дефинисане биљне врсте на 
принципима зелене инфраструктуре 
најотпорније на локалне климатске 

промене 

Буџет Града Новог Сада 

 

1Зелена инфраструктура представља мрежу природи блиских подручја и објеката, која штити или обнавља еколошке функције и олакшава одржавање 

екосистема и обезбеђује економске, културне и друге добити за квалитет живота људи, биљака и животиња, обезбеђујући њихов развој у природним условима. 

  



 

 
Специфични циљ 5 - Унапређење механизације за одржавање зелених површина уз примену модерне технологије 
 
а) АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА СА ПРОЦЕНОМ ПОТРЕБА ЗА ЗАЛИВАЊЕМ – ЕЛЕМЕНТИ СТУДИЈЕ „СИСТЕМИ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ НА ЈАВНИМ 

ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА У НОВОМ САДУ“ 

 

АКТИВНОСТ/МЕРА 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 

ОБЕЗБЕЂЕНА / 
ПРОЦЕЊЕНА СРЕДСТВА 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА НАПОМЕНА 

1. 
Перманентно праћење процеса заливања зеленила на 

јавним зеленим површинама Града у 2016. години 
ЈКП ''Градско 

зеленило'' Нови Сад 
Нису потребна финансијска 

средства 
ЈКП „Градско зеленило“ 

АКТИВНОСТИ СУ 
РЕАЛИЗОВАНЕ. 

2. 
Прикупљени подаци о броју и врсти биљака које су 

обухваћене заливањем као и планираном садњом до 
краја 2016. године 

ЈКП ''Градско 
зеленило'' Нови Сад 

Нису потребна финансијска 
средства 

ЈКП „Градско зеленило“ 

3. 
Анализа потреба биљака за водом у односу на врсту, 

физиологију и урбану микро локацију 
ЈКП ''Градско 

зеленило'' Нови Сад 
Нису потребна финансијска 

средства 
ЈКП „Градско зеленило“ 

4. 
Израда студије Системи за наводњавање на јавним 

зеленим површинама у Новом Саду 
ЈКП ''Градско 

зеленило'' Нови Сад 
950.000,00 без ПДВ-а ЈКП „Градско зеленило“ 

 
 
 
б) ИЗРАДА СТУДИЈЕ ТЕХНОЛОШКО – ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ  СА ИДЕЈНИМ РЕШЕЊЕМ ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПОСТИЛИШТА И ПОСТРОЈЕЊА ЗА 

ЗАГРЕВАЊЕ ПЛАСТЕНИКА И ОБЈЕКАТА НА БИОМАСУ НА ЛОКАЦИЈИ НОВОГ РАСАДНИКА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ТЕМЕРИНСКИ ПУТ Б.Б. НОВИ 
САД  

АКТИВНОСТ/МЕРА 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 

ОБЕЗБЕЂЕНА/ 
ПРОЦЕЊЕНА СРЕДСТВА 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА НАПОМЕНА 

1. 
Припремне активности за пројектни задатак израде 

студије 
ЈКП ''Градско 

зеленило'' Нови Сад 
Средства ЈКП ''Градско 

зеленило'' Нови Сад 
ЈКП “Градско зеленило” 

АКТИВНОСТ НИЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНА. 

2. 
Израђена идејна скица нове локације ЈКП „Градско 

зеленило“ Темерински пут б.б. 
ЈКП ''Градско 

зеленило'' Нови Сад 
Средства ЈКП ''Градско 

зеленило'' Нови Сад 
ЈКП “Градско зеленило” 

АКТИВНОСТ ЈЕ 
РЕЛИЗОВАНА. 

3. Дефинисање локације, порекла и количина биомасе 
ЈКП ''Градско 

зеленило'' Нови Сад 

Средства ЈКП ''Градско 

зеленило'' Нови Сад 
ЈКП “Градско зеленило” 

АКТИВНОСТ ЈЕ 
РЕЛИЗОВАНА. 

4. 
Анализирана могућа употреба биомасе:компостирање; 

енергетска употреба биомасе, когенерација дефинисане 
смернице 

ЈКП ''Градско 
зеленило'' Нови Сад 

Средства ЈКП ''Градско 

зеленило'' Нови Сад 
ЈКП “Градско зеленило” 

АКТИВНОСТ ЈЕ 
РЕЛИЗОВАНА. 

  



 

 
 
Специфични циљ 6 – Имплементирани нормативи за уређење зелених површина утврђени Нацртом Генералног урбанистичког плана 
Града Новог Сада до 2030. године  

 

АКТИВНОСТ/МЕРА НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 
ОБЕЗБЕЂЕНА / ПРОЦЕЊЕНА 
СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

НАПОМЕНА 

1. 
Верификација Нацрта Генералног 
урбанистичког плана Града Новог 

Сада до 2030. године. 

Градска управа за урбанизам и 
грађевинске послове 

 
ЈП “Урбанизам” Нови Сад 

Нису потребна финансијска 
средства 

- 
АКТИВНОСТ ЈЕ 

ЗАПОЧЕТА. 

2. 
Примена норматива у планској 

документацији нижег реда 

Градска управа за урбанизам и 
грађевинске послове 

 
ЈП “Урбанизам” Нови Сад 

Нису потребна финансијска 
средства 

- 
АКТИВНОСТ НИЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНА. 

 

 

Специфични циљ 7 – Примењено интензивно, полуинтензивно и екстензивно озелењавање кровних и фасадних површина на већем 
проценту објекта 
 

АКТИВНОСТ/МЕРА НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 
ОБЕЗБЕЂЕНА / ПРОЦЕЊЕНА 
СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

НАПОМЕНА 

1. 

Израда анализе за примену 
интензивно, полуинтензивно и 

екстензивно озелењавање кровних и 
фасадних површина 

ЈП “Урбанизам” Нови Сад 6.800.000,00 
Буџет Града Новог 

Сада 

АКТИВНОСТ ЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНА. 

2. Израда пројектне документације ЈКП ''Градско зеленило'' Нови Сад 

Одредиће се потребна средства 
након израђене анализе 
испитивања тржишта и 

спровођења јавне набавке 

- 
АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА. 

3. Реализација пилот пројекта ЈКП ''Градско зеленило'' Нови Сад 
Одредиће се након испитивања 

тржишта и спровођења јавне 
набавке 

Укупна вредност 
пројекта је 1,36 

милиона евра, од тога 
партнер Град Нови 
Сад, ЈКП“Градско 

зеленило“ Нови Сад 
308.427,73 еура 

АКТИВНОСТ ЈЕ 
ЗАПОЧЕТА. 

  



 

 
ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: ОТПАД 
 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ: УСПОСТАВЉЕН ОДРЖИВИ СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕЊE ОТПАДОМ 
 
Специфични циљ 1 – Унапређен постојећи систем сакупљања, транспорта, складиштења и депоновања отпада у Новом Саду  

 

АКТИВНОСТ/МЕРА НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 

ОБЕЗБЕЂЕНА / 
ПРОЦЕЊЕНА 
СРЕДСТВА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

НАПОМЕНА 

1. 
Ревизија локалног плана управљања 

отпадом 
Градска управа за комуналне 

послове 
---- - 

АКТИВНОСТ НИЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНА. 

2. 

Обезбеђена 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 

Набавна вредност без 
ПДВ-а: 

УКУПНО: 
512.521.177,25 

1. Буџет Града Новог 
Сада 

2. Средства ЈКП 
„Чистоћа“ Нови Сад 

АКТИВНОСТ ЈЕ ЗАПОЧЕТА.  

3. 
Обезбеђене возила – аутоцистерне за 

прање јавних површина, сваке године до 
краја планског периода 

ЈКП ”Чистоћа“ Нови Сад 

Набавна 
вредност без 

ПДВ-а: 
УКУПНО: 

10.990.000,00 

Средства ЈКП „Чистоћа“ 

Нови Сад 
АКТИВНОСТ ЈЕ ЗАПОЧЕТА.  

4. 
Обезбеђене ауточистилице за чишћење 
јавних површина, сваке године до краја 

планског периода 
ЈКП “Чистоћа“ Нови Сад 

Набавна вредност без 
ПДВ-а: 

УКУПНО: 
145.282.635,48 

1.Буџет Града Новог 
Сада 

2. Средства ЈКП 
„Чистоћа“ Нови Сад 

АКТИВНОСТ ЈЕ ЗАПОЧЕТА. 

5. 
Обезбеђена посуда за сакупљање отпада 
за постојећи систем сакупљања отпада, 
сваке године до краја планског периода 

ЈКП “Чистоћа“ Нови Сад 

Набавна вредност без 
ПДВ-а: 

УКУПНО: 
322.887.852,00 

1.Буџет Града Новог 
Сада 

2. Средства ЈКП 
„Чистоћа“ Нови Сад 

АКТИВНОСТ ЈЕ ЗАПОЧЕТА. 

6. 
Обезбеђене корпе за отпатке у 

постојећем систему сакупљања отпада, 
сваке године до краја планског периода 

ЈКП “Чистоћа“ Нови Сад 

Набавна вредност без 
ПДВ-а: 

УКУПНО: 
4.986.900,00 

Средства ЈКП „Чистоћа“ 
Нови Сад 

АКТИВНОСТ ЈЕ ЗАПОЧЕТА. 



 

7. 
Обезбеђене радне машине за 

манипулације отпадом на депонији, сваке 
године до краја планског периода 

ЈКП “Чистоћа“ Нови Сад 

Набавна вредност без 
ПДВ-а: 

УКУПНО: 
90.589.098,32 

Средства ЈКП „Чистоћа“ 
Нови Сад 

АКТИВНОСТ ЈЕ ЗАПОЧЕТА. 

8. Изграђено рециклажно двориште. ЈКП “Чистоћа“ Нови Сад 

Набавна вредност без 
ПДВ-а: 

УКУПНО: 
2.400.000,00 

Средства ЈКП „Чистоћа“ 
Нови Сад 

АКТИВНОСТ ЈЕ ЗАПОЧЕТА. 

9. 

Обезбеђена додатна опрема за 
унапређење постојећег система 

секундарне сепарације отпада у објекту за 
сепарацију и балирање отпада 

ЈКП “Чистоћа“ Нови Сад   АКТИВНОСТ ЈЕ ЗАПОЧЕТА. 

 

 

Специфични циљ 2 – Завршена I фаза санације2, рекултивације и затварања сметлишта у Новом Саду, према „Главном пројекту 
санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду“, 2009/2012. година  
 

АКТИВНОСТ/МЕРА НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 

ОБЕЗБЕЂЕНА / 
ПРОЦЕЊЕНА 
СРЕДСТВА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА НАПОМЕНА 

1. 
Набављена опрема за рад, предвиђена 

Главним пројектом санације затварања и 
рекултивације сметлишта у Новом Саду 

ЈКП ''Чистоћа'' Нови Сад  

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-међународни фондови 

-сопствена средства 

АКТИВНОСТ НИЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНА. 

2. 

Израда (измене и допуне) Главног 
пројекта санације, затварања и 

рекултивације сметлишта, у складу са 
повећањем максималне коте за одлагање 

отпада, утврђене Планом детаљне 
регулације регионалне депоније   

Градска управа за 
комуналне послове 

5.000.000,00 
динара 

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

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

АКТИВНОСТИ СУ ЗАПОЧЕТЕ. 

3. 

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

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

обезбеђеним средствима 

ЈКП ''Чистоћа'' Нови Сад  

-Буџет Града Новог Сада 
-Буџет Аутономне покрајине 

Војводине 
-Буџет Републике Србије 
-међународни фондови 

-сопствена средства  

АКТИВНОСТ НИЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНА. 

  

                                                
 



 

 
 
Специфичан циљ 3 и 4 - 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 
ОБЕЗБЕЂЕНА / ПРОЦЕЊЕНА 
СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА НАПОМЕНА 

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 

5.893.200,00 динара - Буџет Града Новог Сада АКТИВНОСТИ СУ ЗАПОЧЕТЕ. 

  



 

 

ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: БУКА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ 

 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Смањен ниво буке у животној средини до нивоа прописаног законом 

 

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

АКТИВНОСТ/МЕРА НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 

ОБЕЗБЕЂЕНА / 
ПРОЦЕЊЕНА 
СРЕДСТВА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

НАПОМЕНА 

Прикупити све неопходне податке за израду стратешке 
карте буке за део градског подручја које недостаје3  

ЈП “Урбанизам” Нови Сад 

12.591.360,00 динара 

Буџет Града Новог 
Сада 

АКТИВНОСТИ СУ 
РЕАЛИЗОВАНЕ. Израдити стратешку карту буке за део градског 

подручја који недостаје  

Прикупити све неопходне податке за израду стратешке 
карте буке за целу територији Града Новог Сада 

 
АКТИВНОСТИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНЕ. Израдити стратешку карту буке за целу територију 
Града Новог Сада 

 

 

ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКО (НЕЈОНИЗУЈУЋЕ) ЗРАЧЕЊЕ  

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

 

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

АКТИВНОСТ/МЕРА НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 

ОБЕЗБЕЂЕНА / 
ПРОЦЕЊЕНА 
СРЕДСТВА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

НАПОМЕНА 

1. 
Доношење Одлуке о изради Плана детаљне 

регулације постављања базних станица мобилне 
телефоније 

Градска управа за урбанизам и 
грађевинске послове 

 
ЈП “Урбанизам” Нови Сад 

Нису потребна 
финансијска средства 

- 

АКТИВНОСТИ НИСУ 
РЕАЛИЗОВАНЕ. 

2. 
Израда и усвајање Плана детаљне регулације 

постављања базних станица мобилне 
телефоније 

Градска управа за урбанизам и 

грађевинске послове 

 

ЈП “Урбанизам” Нови Сад 

Финансијска средства 
ће бити позната након 

доношења одлуке о 
изради ПДР-а 

Буџет Града Новог 

Сада 

 

                                                
3 Мисли се на део градског подручја Новог Сада, без приградских насеља 



 

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

АКТИВНОСТ/МЕРА НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 

ОБЕЗБЕЂЕНА / 
ПРОЦЕЊЕНА 
СРЕДСТВА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

НАПОМЕНА 

1. 
Прикупити податке о изворима нејонизујућег 

зрачења од посебног интереса 
Градска управа за заштиту 

животне средине 

1.807.000,00 

Буџет Града Новог 
Сада 

АКТИВНОСТИ СУ 
ЗАПОЧЕТЕ. 

2. 
Израдити Регистар о изворима нејонизујућег 
зрачења од посебног интереса на територији 

Града Новог Сада 

Градска управа за заштиту 
животне средине 

Буџет Града Новог 
Сада 

3. Ажурирати регистар 
Градска управа за заштиту 

животне средине 
Буџет Града Новог 

Сада 

 
 
Специфични циљ 3 – Обезбеђена редовна инспекцијска контрола рада постављених извора нејонизујућег зрачења од посебног интереса 
 

АКТИВНОСТ/МЕРА НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 

ОБЕЗБЕЂЕНА / 
ПРОЦЕЊЕНА 
СРЕДСТВА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

НАПОМЕНА 

1. 
Израдити Годишњи план контроле рада 

постављених извора нејонизујућег зрачења од 
посебног интереса 

Градска управа за инспекцијске 
послове 

Нису потребна 
финансијска средства 

-- 

АКТИВНОСТИ СЕ 
КОНТИНУИРАНО 

РЕАЛИЗУЈУ. 

2. 
Реализација Плана контроле рада постављених 

извора нејонизујућег зрачења од посебног 
интереса 

Градска управа за инспекцијске 
послове 

Нису потребна 
финансијска средства 

-- 

  



 

 
ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 
 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Достизање прихватљивог нивоа енергетске ефикасности за Град Нови Сад 
 
Специфични циљ 1 - Формирање посебног фонда за финансирање послова енергетике и енергетске ефикасности  
 

АКТИВНОСТ/МЕРА 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 

ОБЕЗБЕЂЕНА / 
ПРОЦЕЊЕНА СРЕДСТВА 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА НАПОМЕНА 

1. 

Припрема мера за оснивање и плана 
функционисања Фонда за финансирање 

послова енергетике и енергетске 
ефикасности 

Агенција за енергетику 
Града Новог Сада 

--- Буџет Града Новог Сада 

АКТИВНОСТИ НИСУ 
РЕАЛИЗОВАНЕ. 

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

Новог Сада 

Агенција за енергетику 
Града Новог Сада 

Нису потребна 
финансијска средства 

- 

3. 
Оснивање Фонда за финансирање 
послова енергетике и енергетске 

ефикасности 

Градска управа за 
комуналне послове  

 
Агенција за енергетику 

Града Новог Сада 

--- Буџет Града Новог Сада 

4. 
Функционисање Фонда за финансирање 

послова енергетике и енергетске 
ефикасности 

Биће дефинисан 
Одлуком о оснивању 

Фонда за финансирање 
послова енергетике и 

енергетске 
ефикасности 

--- Буџет Града Новог Сада 

  



 

 
Специфични циљ 2 – Повећана употреба обновљивих извора енергије 
 

АКТИВНОСТ/МЕРА НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 

ОБЕЗБЕЂЕНА/ 
ПРОЦЕЊЕНА 
СРЕДСТВА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

НАПОМЕНА 

1. 

Припремне активности и израда 
Студије "Могућности примене 

обновљивих извора енергије на 
територији Града Новог Сада" 

ЈП “Урбанизам” Нови Сад, 
Агенција за енергетику Града 

Новог Сада 

8.000.000,00 

Буџет Града Новог 
Сада 

АКТИВНОСТИ СУ РЕАЛИЗОВАНЕ. 

2. 

Презентовање студије "Могућности 
примене обновљивих извора 

енергије на територији Града Новог 
Сада" 

ЈП “Урбанизам” Нови Сад, 
Агенција за енергетику Града 

Новог Сада 

Буџет Града Новог 
Сада 

3. 

Формирање финансијске подршке за 
реализацију пројеката из области 

примене обновљивих извора 
енергије 

Агенција за енергетику Града 
Новог Сада 

--- 
Агенција за 

енергетику Града 
Новог Сада 

АКТИВНОСТ НИЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНА. 

4. 
Припрема пројеката из области 

примене обновљивих извора 
енергије 

Агенција за енергетику Града 
Новог Сада 

Буџет Града Новог Сада: 
 2.980.000,00 

 
 

Агенција за енергетику 
Града Новог Сада и 

донације:  
3.010.000,00 динара 

Буџет Града Новог 
Сада 

Сопствена средства 
Агенције за 

енергетику Града 
Новог Сада 

 
Донација Програма 

уједињених нација за 
развој – UNDP 

АКТИВНОСТ ЈЕ РЕАЛИЗОВАНА  

  



 

 

Специфични циљ 3 – Развој енергетског тржишта у Граду Новом Саду  

 

АКТИВНОСТ/МЕРА 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 

ОБЕЗБЕЂЕНА / 

ПРОЦЕЊЕНА 

СРЕДСТВА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 
НАПОМЕНА 

1. 

Доношење одговарајућих планских - стратешких 
докумената у области енергетике за Град Нови Сад 
(Стратегија развоја енергетике Града Новог Сада;  

Програм енергетске ефикасности Града Новог Сада и 
План примене програма енергетске ефикасности Града 

Новог Сада; 
Студија примене обновљивих извора енергије на 

територији Града Новог Сада) 

Агенција за 
енергетику Града 

Новог Сада 
--- 

Буџет Града Новог 
Сада 

АКТИВНОСТ НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНА. 

2. 

Доношење осталих докумената у области енергетике 
за Град Нови Сад (Тарифни систем за приступ и 
коришћење дистрибутивног система за топлотну 

енергију) 

Агенција за 
енергетику Града 

Новог Сада 

Нису потребна 
финансијска средства 

- АКТИВНОСТ ЈЕ РЕАЛИЗОВАНА. 

3. 
Примена постојећег законског оквира из области 

енергетике (Закон о енергетици) у циљу отварања 
тржишта енергије 

Сви субјекти у 
надлежности Града 

Новог Сада 

Нису потребна 
финансијска средства 

- АКТИВНОСТ ЈЕ РЕАЛИЗОВАНА. 



 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА 
о спровођењу Програма заштите животне средине Града Новог Сада  

за период 2015-2024. године 
 и реализацији Акционог плана за спровођење Програма заштите животне средине Града Новог Сада (2015-2019) 

 
 

АКТИВНОСТИ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ОПШТИХ ЦИЉЕВА 

 
 

ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: ВАЗДУХ 

 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређен квалитет ваздуха 

 

Општи циљ 1 – Донет План квалитета ваздуха 

 
Циљ је реализован. План квалитета ваздуха у Агломерацији „Нови Сад“ за период 2017-2021. године усвојен је на XLIII седници од 20. новембра 2018. 

године и објављен 21. новембра 2018. године у Службеном листу Града Новог Сада, број 49/18. 
 

Општи циљ 2 – Развијен Локални регистар извора загађивања за територију Града Новог Сада 

 
Циљ се континуирано реализује. Редовно се спроводи контрола привредних друштава и других правних лица и предузетника који представљају изворе 

загађивања. Израђена је Веб апликација Локалног регистра извора загађивања која омогућава корисницима да на што једноставнији начин испуне своју законску 
обавезу извештавања. Локални регистар извора загађивања се редовно ажурира. 
 

Општи циљ 3 – Усклађен информациони систем о квалитету ваздуха и стању и прогнози аерополена, доступан и јасан свима 

 
Циљ се континуирано реализује. Информације о квалитету ваздуха и стању и прогнози аерополена су усклађене са законском регулативом, редовно се 

објављују на сајту Градске управе за заштиту животне средине и редовно се ажурирају. 
 

Општи циљ 4 – Унапређена контрола показатеља квалитета ваздуха 

 
Циљ је делимично реализован. 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, донет је Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Новог 
Сада у 2019. и 2020. години („Службени лист Града Новог Сада“,  број 25/19) и усклађен број мерних места за контролу квалитета ваздуха.  



 

У циљу израде регистра емисија у ваздух у оквиру извора загађивања животне средине на територији Града Новог Сада, суфинансиран је пројекат 
„Израда нумеричког модела за анализу квалитета ваздуха као последице емисије из стационарних извора“.  

Праћење концентрације аерополена усклађено је са домаћим и међународним стандардима. Сектор инспекције за заштиту животне средине је, у 
извештајном периоду, извршио инспекцијски надзор над 397 микрозагађивача ваздуха. 

Студија утицаја (повезаности) микроклиматских услова на квалитет ваздуха у циљу идентификовања угрожених зона није урађена. 
 

Општи циљ 5 – Едуковани грађани о значају сузбијања алергогених врста биљака 

 
Циљ је делимично реализован. 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“.  

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), „Негативни утицаји амброзије на здравље и квалитет живота и важност 
зелених површина“ (350.000,00 динара) и "Амброзија - јуче, данас, сутра" (300.000,00 динара). 

У оквиру "Пилот пројекта: WEB апликација за аутоматско картирање амброзије на територији Града Новог Сада", израђена је апликација која 
истраживачима олакшава тернски рад и омогућава теренско картирање амброзије. Апликацијом је унапређена методологија за мониторинг и омогућено је 
сумирање свих постојећих података, ради њихове лакше манипулације и праћења вишегодишњих трендова популација.  

 
 

 

ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: ЗЕМЉИШТЕ 

 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Очување и унапређење квалитета земљишта 

 

 

Општи циљ 1 - Уређење и коришћење пољопривредног земљишта 

 
Циљ се континуирано реализује. Градска управа за привреду, уз сагласност Министарстава пољопривреде, шумарства и водопривреде, израђује 

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу у оквиру којег се објављује оглас за давање 
државног пољопривредног земљишта у закуп, израђују карте и идентификује стварно стање катастарских парцела и пољопривредног државног земљишта, 
испитује контрола квалитета пољопривредног земљишта, подижу и одржавају ветрозаштитни појасеви, едукују примарни пољопривредни произвођачи и штампа 
промо материјал за пољопривредну производњу. Такође је 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 1 - Израђен и усвојен Програм заштите природе за територију Града Новог Сада 

 
Циљ није реализован. Непостојање Програма је директна последица непостојања Стратегије заштите природе и природних вредности Републике Србије, 

која треба да представља основ за његово доношење. Непостојање Стратегије, која би разрадила и систем финансирања активности у заштити природе, за 
резултат има и потпуно одсуство финансирања или неравномеран ниво финансирања различитих заштићених подручја.  

Покрајински завод за заштиту природе, припремио је Извештај о стању природе на територији Града Новог Сада за период 2013-2017. У Извештају се 
даје општа оцена стања природе, природних вредности и природних ресурса, процена успешности спровођења мера и активности на заштити природе у 
петогодишњем периоду. 

 

ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: БУКА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Смањен ниво буке у животној средини до нивоа прописаног законом 
 

Општи циљ 1 – Извршено акустичко зонирање у Граду Новом Саду 

 
Циљ је реализован. Одлука о одређивању акустичких зона на територији Града Новог Сада објављена је у Службеном листу Града Новог Сада бр. 54/15 

и 32/17 од 9. јула 2017. године. 
 

Општи циљ 2 – Израђен акциони план заштите од буке у животној средини 

 
Циљ није реализован. Акциони план заштите од буке се израђује на основу стратешке карте буке. Израда стратешких карата буке је, према члану 6. Закона 

о заштити од буке у животној средини, поверена Агенцији за заштиту животне средине. С обзиром на чињеницу да Агенција није урадила стратешку карту буке за 
Град Нови Сад, у Јавном предузећу „Урбанизам“ Нови Сад урађена је стратешка карта буке за део градског подручја Новог Сада, али не за цео Град Нови Сад. 

 

Општи циљ 3 – Унапређен мониторинг буке у животној средини 

 
Циљ се континуирано реализује. Донети су Програм мерења нивоа буке у животној средини на територији Града Новог Сада за 2016, 2017. и 2018. годину 

(''Службени лист Града Новог Сада“, број 31/16) и Програм мерења нивоа буке  у животној средини на територији Града Новог Сада за 2019, 2020. и 2021. годину 
(''Службени лист Града Новог Сада“, број 25/18). Мерна места су дефинисана у складу са утврђеним акустичким зонама, а њихов број је повећан. 

 
 

 



 

ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

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

 

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

 

Циљ се континуирано реализује. Едукација је реализована кроз пројекат „Зелене енергије“ у сарадњи са Тренинг центром за едукацију – Нови Сад. У 
оквиру пројекта одржана су предавања руководиоцима и наставницима новосадских основних и средњих школа о значају улагања у енергетску ефикасност и 
системе за обновљиве изворе енергије.  

У новембру 2017. године Агенција за енергетику Града Новог Сада одржала је семинар под називом „Могућности коришћења соларне енергије“. Семинар 
је био намењен представницима јавних установа и организација из надлежности Града Новог Сада (основне и средње школе, установе културе, домови здравља, 
вртићи, градске управе, јавна и јавно-комунална предузећа итд.), као и свим појединцима заинтересованим за овај вид коришћења обновљиве енергије. 

Едукација је настављена и у 2018. години кроз реализацију пројекта „Зеленa школа – лабораторија на даљину“ у сарадњи са Тренинг центром за едукацију 
– Нови Сад. Поред демонстрације употребе соларног кофера овај пројекат се састојао од упознавања са концептом удаљене лабораторије који подразумева 
коришћење интернета или неке друге телекомуникационе технологије за извођење правих експеримената у реалном времену у постојећој лабораторији, док 

корисник употребљава технологију са физички удаљених локација. 
 
 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

 
У складу са овлашћенима из важећих прописа и у оквиру стварне и месне надлежности, градски инспектори за заштиту животне средине континуиано 

врше инспекцијски надзор у конкретно дефинисаним областима заштите животне средине. 
 
 

 

ЕДУКАЦИЈА И ПОДИЗАЊЕ ЈАВНЕ СВЕСТИ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 
Јавна свест о потреби и значају заштите животне средине континуирано се унапређује у оквиру Програма коришћења средстава буџетског фонда за 

заштиту животне средине. У периоду од 2015-2019. године, средствима у укупном износу од 170.000.000,00 динара, a на основу Јавног конкурса, суфинансирано 
је 545 пројеката који доприносе јачању свести о потереби и значају заштите животне средине.  



 

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 циљ 1 - Дограђена фабрика воде 

 
Циљ је реализован. Пројекат изградње фабрике воде је кредитирала Европска инвестициона банка. 

 

Специфични циљ 2 - Обезбеђен пречистач комуналних отпадних вода 

 
Циљ је делимично реализован. Израда Генералног пројекта је завршена. 
На Генерални пројекат и Претходну студију оправданости добијен је позитиван извештај стручне конроле Ревизионе комисије Аутономне покрајине 

Војводине. Обезбеђена су средства од WBIF за израду студије оправданости и идејног пројекта. Припремљен је пројектни задатак, очекује се одабир пројектне 
куће којој ће бити поверен посао израде техничке документације. 
 

Специфични циљ 3 - Изграђена канализациона мрежа у насељу Бегеч 

 
Циљ је делимично реализован. Све активности на изради канализације су у завршној фази (израда идејног пројекта, исходовање локацијских услова, 

израда техничке документације, исходовање грађевинске дозволе, грађење објекта). Исходовање употребне дозволе зависи од изградње пречистача отпадних 
вода за насеље Бегеч. 
 

Специфични циљ 4 - Реконструкција водоснабдевања у насељу Бегеч 

 
Циљ је делимично реализован. Исходовани су локацијски услови, израђена техничка документација и исходована грађевинска дозвола. Објекат није 

изграђен. 
 
 
 



 

 

Специфични циљ 5 - Успостављен аутоматизовани систем за рано упозорење од загађења 

 
Циљ је реализован. Аутоматизовани систем за рано упозорење од загађења је пушен у рад, а урађен је у оквиру програма „Science for Peace “НАТО 

Сектора за Јавну дипломатију, Департману за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду 
кроз Пројекат: „Процена ризика и заштита квалитета пијаће воде у Новом Саду“. Средства за одржавање уређаја, потрошни материјал и хемикалије неопходне 
за рад на уређајима обезбеђује ЈКП “Водовод и канализација“ Нови Сад. Због честог отказа опреме и високе цене одржавања исте, апарати нису у функцији. 

 

Специфични циљ 6 - Изграђена водоводна мрежа у насељу Боцке 

 

Циљ је делимично реализован. Исходована је локацијска дозвола и започета је израда техничке документације, док грађевинска дозвола није исходована 

те није започето грађење објекта. 

 

 

Специфични циљ 7 - Изграђена канализациона мрежа у насељу Боцке 

 

Циљ је делимично реализован. Исходована је локацијска дозвола и започета је израда техничке документације, док грађевинска дозвола није исходована 

те није започето грађење објекта. 

 

Специфични циљ 8 - Изграђена водоводна мрежа у насељу Немановци и Пејићеви салаши 

 
Циљ је реализован. Све активности на изградњи водоводне мреже у насељу Немановци и Пејићеви салаши су реализоване. 
 

Специфични циљ 9 - Изграђена фабрика воде на Петроварадинској ади 

 
Циљ је делимично реализован. Израђен је идејни пројекат и Студија оправданости. Исходованa је локацијска дозвола, али није урађена техничка 

документација и није исходована грађевинска дозвола те није започето грађење објекта. 
 

Специфични циљ 10 – Изграђена нова црпна станица код Жежељевог моста 

 
Циљ је делимично реализован. Исходована је локацијска дозвола, израђена је техничка документација и исходована је грађевинска дозвола, док идејни 

пројекат није израђен и није потребан. Грађење објекта није започето.  
 

Специфични циљ 11 - Проширење изворишта Ратно острво путем инфилтрационих базена 

 
Циљ није реализован. Реализација свих активности се одлаже због спора око власништва над земљиштем предвиђеним за реализацију пројекта. 

ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: ВАЗДУХ 



 

 
 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређен квалитет ваздуха 
 

Специфични циљ 1 – Смањена емисија из саобраћаја у Граду Новом Саду 

 
Циљ се континуирано реализује. Унапређена је понуда и квалитет јавног градског превоза. ЈГСП „Нови Сад“, извршило je набавку нових аутобуса: 
- 2017. године набављено 5 соло аутобуса са еуро 5 мотором на дизел погон; 
- 2018. године набављено 7 соло аутобуса са еуро 5 мотором на дизел погон; 
- 2019. године набављено 8 миди аутобуса са еуро 6 мотором на CNG погон и 13 соло аутобуса са еуро 6 мотором на CNG погон; 
- 2020.године уговорено је 30 соло  аутобуса са еуро 6 мотором на CNG погон и 20 зглобних   аутобуса са еуро 6 мотором на CNG погон. 
Такође, у 2020. години планирана је набавка још 30 возила са еуро 6 мотором на CNG погон. 
Планови за 2021. годину нису прецизно познати, али сва возила која се буду набављала биће са еуро 6 моторима на CNG погон. 
У 2018. и 2019. години расходовано је 15 аутобуса на дизел погон. Сва расходована возила су са еуро 0,1,2 и 3 моторима. Такође, планира се расход 

још 13 аутобуса на дизел погон. 
ЈГСП „Нови Сад“  у будућности планира да читав возни парк обнови новим возилима на CNG погон чиме ће се смањити емисија штетних гасова у ваздух. 
Тренутно ЈГСП “Нови Сад“ броји 37 аутобуса на CNG погон, на 20 аутобуса у којима је био у уграђен систем dual-fuel (двогоривни систем) се не користи, 

тачније возила за погон користе дизел гориво. 
Повећан је број зона на територији Града Новог Сада са саобраћајним ограничењима и проширена jе пешачка зона у ужем центру града. Унапређена су 

постојећа и изграђена нова паркиралишта (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). Спроводене су мере унапређења управљања саобраћајем. Градско веће је донело 
Решење о образовању и именовању Радне групе за сагледавање стања и предлагање мера и активности за побољшање услова у бициклистиичком саобраћају 
на територији Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 56/16, 68/16, 24/17 и 41/19). Задатак ове радне групе је да сагледа стање и проблеме 
у бициклистичком саобраћају на територији Града Новог Сада и да Градском већу Града Новог Сада достави анализу стања са предлогом мера и активности 
које треба предузети. 

 

Специфични циљ 2 – Донет Програм за сузбијање коровских алергогених врста биљака 

 
Циљ је реализован. ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад израдило је и донело Програм одржавања јавних зелених површина под амброзијом за 2018. 

годину. Под пословима одржавања јавних зелених површина под амброзијом на територији Града Новог Сада подразумева се сузбијање коровске биљке 
амброзије, које се врши у току вегетационе сезоне, пре цветања, применом механичких и хемијских мера. Средства за реализацију планираних услуга из овог 
програма, обезбеђена су у буџету Града Новог Сада за 2018. годину кроз Програм финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног 
интереса у 2018. години („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 67/17 и 2/18-испр. и 29/18). 

 
 

 

ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: ЗЕМЉИШТЕ 

 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Очување и унапређење квалитета земљишта 

 



 

Специфични циљ 1 - Развој агроеколошких програма и одрживе пољопривреде 

 
Циљ се континуирано реализује. Градска управа за привреду, на основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја на територији Града Новог Сада, опредељује средства и расписује Јавни позив за учешће у пројекту развоја органске пољопривредне приозводње на 
територији Града Новог Сада, у оквиру којег се штампа промо материјал органска пољопривреда, организују припремни састанаци за органску и контролисану 
пољопривредну производњу, врши се обука за органску и контролисану производњу, дају се субвенције за органску пољопривредну производњу, субвенције за 
пољопривредну производњу (банкарске субвенције за камату) и субвенције за сертификацију производа са ознаком географског порекла, као и субвенције за 
младе пољопривредне произвођаче и 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 циљ 1. – Израђен катастар зеленила – Етапа 1  

 
Циљ није реализован. Услед непостојања одговарајућег орто-фото снимка, није одређен просторни обухват, као ни категорија зелене површине која ће 

се снимати. Активности на изради катастра зеленила започете су реализацијом пилот пројекта „Дигитална биоеколошка основа Футошког парка као део катастра 
зелених површина Новог Сада“. 

Након израђеног Катастра/Регистра/ГИС-а зелених површина и успостаљеног процеса ажурирања система, потребно је вршити мониторинг квалитета 
јавних  зелених површина укрштањем података из мониторинга осталих параметара о праћењу квалитета стања животне средине. 

 
 
 
 

 

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

 
Циљ је реализован. Утврђени су елементи методологије за праћење стања зелених површина, дефинисани су параметри мониторинга Пилот пројекта, 

одређена су лица за спровођење активности у оквиру Пилот пројекта и израђен је пилот пројекат. Дефинисано је 6 локација за мониторинг: дрвореди Радничка 
улица, Булевaр кнеза Милоша, Булевар Европе, Дунавски парк, Футошки парк и Каменички парк и утврђена је динамика спровођења мониторинга (два пута 
годишње на шест дефинисаних локација). Пилот пројекат је реализован у периоду 2016-2017. године. 



 

Након израђеног Катастра/Регистра/ГИС-а зелених површина и успостаљеног процеса ажурирања система, потребно је вршити мониторинг квалитета 

јавних  зелених површина укрштањем података из мониторинга осталих параметара о праћењу квалитета стања животне средине. 

 

Специфични циљ 3. – Доследно спроведен планирани удео зелених површина приликом реализације осталих планираних садржаја на 
терену 

 
Циљ је делимично реализован. Активност су започете, али се чека на доношење одговарајућег документа на националном нивоу како би акта на 

локалном нивоу била усклађена са актом вишег реда. 
 

 

Специфични циљ 4 – Прихваћен концепт зелене инфраструктуре и извршен одабир врста биљака које су најотпорније на климатске 
промене и њихово коришћење у даљем подизању зелених површина 

 
Циљ је делимично реализован. Активности на изради документа у којем ће бити дефинисане биљне врсте на принципима зелене инфраструктуре 

најотпорније на климатске промене започете су израдом пројекта „Анализа и препорука врста биљака које треба садити на јавним површинама града Новог 
Сада зависно од услова и климатских промена“. 

Наведени специфични циљ треба изузети из акционог плана обзиром да одговарајући избор биљака захтева континуирано праћење процеса климатских 
промена  и укључивање научних и свих релевантних градских институција.  

 
 

Специфични циљ 5 - Унапређење механизације за одржавање зелених површина уз примену модерне технологије 

 
а) АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА СА ПРОЦЕНОМ ПОТРЕБА ЗА ЗАЛИВАЊЕМ – ЕЛЕМЕНТИ СТУДИЈЕ „СИСТЕМИ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ НА ЈАВНИМ 
ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА У НОВОМ САДУ“ 
 

Циљ је реализован. Вршено је перманентно праћење процеса заливања зеленила на јавним зеленим површинама Града у 2016. години. Израђен је 
евиденциони формулар и вођена континуирана евиденција заливања по радним јединицама. Прикупљени су подаци о броју и врсти биљака које су обухваћене 
заливањем, као и планираном садњом до краја 2016. године. Коришћени су подаци из интерне документације ЈКП „Градско зеленило“ - Катастар јавних зелених 
површина за 2016. годину. Прикупљени су литерарни подаци за анализу потребе биљака за водом у односу на на врсту, физиологију и урбану микро локацију. 
Израђена је Студија „Заливни системи на јавним зеленим површинама у Новом Саду“, од стране „Технохидросфера“ д.о.о., Беочин, број 79/1 од 23.10.2018. 
године. Аутор студије је др Драгица Стојиљковић. 
 
б) ИЗРАДА СТУДИЈЕ ТЕХНОЛОШКО–ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ  СА ИДЕЈНИМ РЕШЕЊЕМ ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПОСТИЛИШТА И ПОСТРОЈЕЊА ЗА 
ЗАГРЕВАЊЕ ПЛАСТЕНИКА И ОБЈЕКАТА НА БИОМАСУ НА ЛОКАЦИЈИ НОВОГ РАСАДНИКА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ТЕМЕРИНСКИ ПУТ Б.Б. НОВИ 
САД  
 

Циљ је реализован. Идејна скица и дефинисање нове локације ЈКП „Градско зеленило“ Темерински пут б.б. израђени су у оквиру Пројекта за изградњу 
расадника са пратећим објектима (I фаза), чији је инвеститор ЈКП „Градско Зеленило“ Нови Сад. Извшена је aнализа могуће употребe биомасе, компостирања, 
енергетске употребе биомасе, когенерације дефинисане смернице. У оквиру изградње расадника са пратећим објектима израђен је коминовани систем за 
грејање објекатаупотребом биомасе и природног гаса. 

 



 

Изградњом расадника са пратећим објектима, изградњом комбинованог система за грејање са употребом биомасе и природног гаса и пресељењем на 
нову локацију, више не постоје услови за израду „Студије техничко-економске оправданости са идејним решењем за иградњу компостилишта и постројења за 
загревање пластеника и објеката на биомасу на локацији новог расадника ЈКП „Градско зеленило“ темерински пут бб Нови Сад“. 

У току 2019. и 2020. планирана је реализација на изградњи компосног поља укупне вредности 390.000 еура у оквиру донације ГИЗ-а.  
За 2019. годину планирана је израда пројектно-техничке документације за компостно поље (30.000 еура) и изградња хангара (80.000 еура). Реализација 

активности у вредности преосталих 275.000 еура је планирана за 2020. годину. 
Поред донације ГИЗ-а, за 2021. годину планирана је набавка дробилице у вредности од 36.000.000,00 (300.000 еура). 

Специфични циљ 6 – Имплементирани нормативи за уређење зелених површина утврђени Нацртом Генералног урбанистичког плана 
Града Новог Сада до 2030. године 

 
Циљ је делимично реализован. Нацрт Генералног урбанистичког плана Града Новог Сада до 2030. године је у процедури, односно у поступку доношења. 

Примена норматива у планској документацији нижег реда ће се остварити одмах након усвајања Генералног урбанистичког плана Града Новог Сада до 2030. 
године. 

 
 

Специфични циљ 7 – Примењено интензивно, полуинтензивно и екстензивно озелењавање кровних и фасадних површина на већем 
проценту објекта 

 
Циљ је делимично реализован. Израђена је анализа за примену интензивног, полуинтензивног и екстензивног озелењавања кровних и фасадних 

површина. Пројектна документација није израђена, а реализација пилот пројекта је у току.  
„Градско зеленило“ Нови Сад је пројектни партнер на пројекту „Озелењавање градова – Развој и промовисање енергетске ефикасности и одрживе урбане 

средине у пограничним градовима између Хрватске и Србије“. Пројекат је у оквиру IPA програма и треба да буде реализован до краја 2021. године. Идеја пројекта 
је да се ураде примери добре праксе у градским срединама, а везано за промовисање побољшања енергетске ефикасности, термалног комфора 
становништва и животне средине градова. Конкретна акција би се односила на креирање зеленог крова и зеленог зида у Новом Саду и Осијеку, као највећим 
градовима на подручју прекограничног програма. У сваком од изабраних градова на једном објекту би се конструисали зелени кров и зид као пример како 
обезбедити боље енергетске, термалне, еколошке и животне услове становништва. 

Наведени специфични циљ треба изузети из акционог плана. За постизање наведеног специфичног циља неопходно је претходно дефинисати 
надлежности и права власника, односно корисника постојећих објеката у имовинско-правном смислу. Изградња нових објеката која укључује кровне вртове или 
„зелене фасаде“ решава се у оквиру важеће планске документације, односно локацијских услова и жеља инвеститора. 

 
 

ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: ОТПАД 

 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Успостављен одрживи систем за управљањењe отпадом 

 
Специфични циљ 1 – Унапређен постојећи систем сакупљања, транспорта, складиштења и депоновања отпада у Новом Саду 

 
Циљ је делимично реализован.  



 

Спроведене су активности на обезбеђењу возила за сакупљање и транспорт отпада, у циљу унапређења постојећег система сакупљања и транспорта 
отпада, који подразумева и пилот пројекат увођења примарне сепарације отпада у Новом Саду. Набављена су и пуштена у рад следећа специјална возила за 
сакупљање и транспорт отпада: камиони за пражњење подземних контејнера са адекватним дизалицама за дизање контејнера, камиони за пражњење контејнера 
од 5 m³, аутосмећари за сaкупљање и траснпорт отпада из контејнера запремине 1.100 литара, без и са додатном опремом за прање контејнера, камиони за 
пражњење корпи за отпатке, камиони – аутосмећари за прикупљање отпада типа пресе 5m3, камиони за  ношење аброл контејнера (роло контејнери), лака 
електрична еколошка возила, камион за пражњење корпи и аутоподизачи. Обезбеђена је једна аутоцистерна за прање јавних површина, као и аучистилице и 
електрични сакупљачи – усисивач отпада. 

Спроведене су активности на обезбеђењу посуда за сакупљање и транспорт отпада, у циљу унапређења постојећег система сакупљања и транспорта 
отпада, који подразумева и пилот пројекат увођења примарне сепарације отпада у Новом Саду. Набављени су подземни контејнери, надземни контејнери за 
одлагање отпада запремине од 1,1 m³, пластичне канте и аброл контејнери за сакупљање отпада. У циљу унапређења сакупљања отпада на јавном месту 
набављене су корпе за отпатке.  

У циљу унапређења третирања отпада на депонији у Новом Саду, набављене су и пуштене у рад радне машине: компактор за сабијање отпада на 
депонији, мини комбинована машина Bobcat за третман отпада, JCB комбинована радна машина за потребе одржавања депоније, буллдозер за разастирање 
отпада и утоваривач. 

С обзиром да је истекла грађевинска дозвола за изградњу рециклажног дворишта на депонији у Новом Саду, а да је пројекат предвиђен Локалним планом 
управљања отпадом, ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад је ажурирала техничку документациоју за завршетак рециклажног дворишта и исходовала нову грађевинску 
дозволу. У наредном периоду следи израда пројекта за извођење радова, обезбеђење финанисијских средстава за завршетак радова и пријава радова. 
Потребно обезбедити финансијска средства за извођење радова, чиме би локална самоуправа обезбедила услове за сакупљање кабастог отпада, отпада 
посебних токова, који су углавном опасан отпад и другог опасног отпада из домаћинстава и посебно скупљених фракција отпада – секундарних сировина. 

Није било улагања средстава по питању набавке додатне опреме опрема за унапређење постојећег система секундарне сепарације отпада у објекту за 
сепарацију и балирање отпада. Претходно реализоване активности се односе на израду докумената од стране стручних организација за потребе утврђивања 
стања објекта и на основу тога спроведено је санирање објекта и постојеће опреме, а све у циљу обезбеђења функционалности и безбедности целокупног 
постројења, а самим тим и остварења услова да се уз постојећу опрему постави и додатна опреме за унапређење постојећег система секундарне сепарације 
отпада у Новом Саду. 

У сврху унапређења система управљања отпада у Новом Саду, за следећи плански период треба предвидети израду документације за увођење примарне 
сепарације отпада зa цео Град Нови Сaд, са модификованим програмима сакупљања отпада који је у надлежности локалне самоуправе и са спецификацијом 
посуда које треба набавити за те потребе. У том циљу ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад је већ започела израду техничке документације под називом „Предлог пројекта 
примарне сепарације комуналног отпада у Новом Саду“, у оквиру ког је спроведен Пилот пројектом примарне сепарације, који у свом крајњем циљу треба да 
резултира унапређеним програма сакупљања примарно разврстаног отпада и да дефинише економске и техничке парметре за успостављање примарне сепарије 
у Новом Саду. На основу наведеног ова активност се уводи у Акциони план за наредних 5 година, која се већ налази у Стратегији одрживог развоја. 

Под наведеном документацијом се подразумевају и интерактивне дигиталне подлоге (карте) у којима се могу редовно ажурирати подаци.  
Taкође, треба уредити места за постављање посуда за сакупљање разврстаног отпада. Све наведено треба да прати едукaциja 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. 

 
 

Специфични циљ 2 – Завршена I фаза санације4, рекултивације и затварања сметлишта у Новом Саду, према „Главном пројекту 
санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду’‘, 2009/2012. година  

 
Циљ није реализован.  

                                                
 



 

Није набављена опрема за рад и није завршена I фаза радова на санацији, затварању и рекултивацији сметлишта у Новом Саду, што је предвиђено 
Главним пројектом санације затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду. Радови нису обављени с обзиром да је дошло до промене услова на 
сметлишту у односу на услове утврђене  расположивим пројектом санације (продужен је период рада сметлишта у односу на пројектовани рок).  

Због наведеног, а у складу са прописима који регулишу управљање отпадом и управљање заштитом животне средине, започете су активности на изради 
новог пројекта санације у складу са новонасталим условима на локацији сметлишта и према важећем правилнику. I фаза радова на санацији, затварању и 
рекултивацији сметлишта у Новом Саду није урађена с обзиром да техничка документација није израђена. У току је избор стручне организације која ће радити 
техничку документацију.  

 
 

Специфичан циљ 3 и 4 - 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  

 
Циљ је делимично реализован.  
Израђен је Елаборат истражних радњи за потврду изабране или потенцијалних локација за изградњу регионалног центра за управљање отпадом 

у Региону за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас.  
Започете су активности на изради техничке документације за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, 

Жабаљ, Србобран, Темарин и Врбас, а у циљу успостављања регионалног система управљања отпадом. 
 
 

ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: БУКА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Смањен ниво буке у животној средини до нивоа прописаног законом 
 

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

 
Циљ је делимично реализован. Прикупљени су све неопходни подаци и израђена је стратешка карте буке за део градског подручја које недостаје: Стари 

град (Нови центар), Грбавицу, северни Телеп са околином, Стари градски центар, део Новог градског центра до Улице Хајдук Вељкове и Ново Насеље. Услед 
недостатка финансијских средстава, стратешка карта буде за целу територију Града Новог Сада није урађена. 

 
 

 

ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКО (НЕЈОНИЗУЈУЋЕ) ЗРАЧЕЊЕ 

 

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

 

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

 



 

Циљ није реализован. С обзиром на степен реализације базних станица на територији града, преиспитује се оправданост израде плана детаљне 
регулације. 

 
 

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

 
Циљ је делимично реализован. У циљу прикупљања података и израде Регистра о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса, урађени су 

Пројекти „Одређивање изложености електричним пољима високих фреквенција у зонама повећане осетљивости кампуса Универзитета у Новом Саду и 
„Процена изложености становника Новог Сада нејонизујућем зрачењу из радио-фреквенцијског опсега“. 
 

Специфични циљ 3 – Обезбеђена редовна инспекцијска контрола рада постављених извора нејонизујућег зрачења од посебног интереса 

 
Циљ се континуирано реализује. У складу са годишњим планом контроле рада постављених извора нејонизујућег зрачења од посебног интереса, у периоду 

од 2015. године до 30.09.2019. године укупно је контролисанo 27 изворa нејонизујућег зрачења од посебног интереса. 
 

 

ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

 
 

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

Специфични циљ 1 - Формирање посебног фонда за финансирање послова енергетике и енергетске ефикасности 

 
Циљ није реализован. Активности на припреми мера за оснивање и плана функционисања Фонда за финансирање послова енергетике и енергетске 

ефикасности нису започете услед недостатка новчаних средстава. 
 

Специфични циљ 2 – Повећана употреба обновљивих извора енергије 

 
Циљ је делимично реализован. Израђена је и презентована Студија "Могућности примене обновљивих извора енергије на територији Града Новог Сада".  
Реализовани су одређени пројекти из области примене обновљивих извора енергије:  
Урађени су пројекти:  

1. „Адаптација и санација система за централну припрему топле потрошне воде (ТПВ) путем уградње соларних колектора у Основној школи „Вељко 
Петровић“ у Бегечу“, у износу од 55.000,00 динара  
2. „Адаптација и санација система за централну припрему топле потрошне воде (ТПВ) путем уградње соларних колектора у Основној школи „Коста 
Трифковић“ у Новом Саду, Берислава Берића бр. 2“, у износу од 55.000,00 динара  
3. “Имплементација Информационог система за енергетски менаџмент – ИСЕМ, веб апликације која служи за прикупљање, праћење, анализу и архивирање 
података о оствареној потрошњи и трошковима за енергију и воду у јавним зградама“, у износу од 1.500.000 динара.  



 

4. „Енергомонитор“ – Пројекат се састоји из инсталације опреме за мерење, балансирање и оптимизацију потрошње енергената, односно праћење 
потрошње енергије у реалном времену (хардвер + софтвер) у Средњој електротехничкој школи „Михајло Пупин“ у Новом Саду, у износу од 1.400.000,00 
динара. 
5. „Могућности и економски аспекти употребе жетвених остатака за производњу топлотне енергије на подручју града Новог Сада“ у износу од 1.080.000,00 
динара. 
6. „Анализа потенцијала коришћења обновљивих извора енергије на територији Града Новог Сада“, у износу од 1.900.000,00 динара. 

Финансијска подршка за реализацију пројеката из области примене обновљивих извора енергије није формирана услед недостатка финансијских 
средстава. 

 
 

Специфични циљ 3 – Развој енергетског тржишта у Граду Новом Саду. 

 
Циљ је делимично реализован. Донета је Одлука о производњи дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом из Топлификационог система Града 

Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 45/17). Што се тиче примене постојећег законског оквира из области енергетике (Закон о енергетици), Град 
Нови Сад расписује јавну набавку у отвореном поступку за испоручиоца електричне енергије.  

Нису донети одговарајући плански – стратешки документи у области енергетике за Град Нови Сад (Стратегија развоја енергетике Града Новог Сада; 
Програм енергетске ефикасности Града Новог Сада и План примене програма енергетске ефикасности Града Новог Сада; Студија примене обновљивих извора 
енергије на територији Града Новог Сада) услед недостатка финансијских средстава. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


