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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    
Масарикова 17 

  Нови Сад  
 

 

Број:  4.3. – 21903/2 

Дана: 12.07.2019. године 

 

 

На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне 
радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16)  и члана 33. став 1. тачка 2. Статута Јавног 
комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад од 20.10.2016. и 01.06.2017. 
године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад на 
87. седници одржаној 12.07.2019. године, доноси 

 

 

 

О Д Л У К У 

о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа 

,,Водовод и канализација'' Нови Сад за 2019. годину 

 

I    У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ 
Нови Сад за 2019. годину, у поглављу: „4) ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И 
ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, у тачки: „4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ 
ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ“, у подтачки „4.2.1. СТРУКТУРА 
ПРИХОДА“, део „Извори пословних прихода“ мења се и гласи: 

 
„Извори пословних прихода 
 
1. Планирани приходи од продаје воде и услуга канализације по количинама из плана 
продаје и важећих цена од 01.01.2011. године износе 2.500.600.000 динара, 
2. Остали планирани приходи из делатности 128.200.000 динара, 
3. Остали планирани пословни приходи 169.800.000 динара. 

Капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се преносе из 
буџета Града Новог Сада за 2019. годину планиране су у износу од 1.099.894.054,37 
динара. 
Средства капиталних субвенција не књиже се у билансу успеха на страни приходa, јер 
по МРС-у само део са пасивних временских разграничења могао би да се узме у 
приход, тј. у висини обрачунате амортизације завршених објеката, стављених у 
функцију у 2018. години.“ 
Тачка „4.4. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ“ мења се и гласи: 
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„4.4. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 
 
ЈКП ''Водовод и канализација'' Нови Сад остварује приходе од продаје воде и услуга 
одвођења отпадних вода путем канализационе мреже и осталих послова који нису 
основна делатност Предузећа, а пружају се као услуге трећим лицима, што значи да се 
Предузеће финансира из сопствених средстава. 

Предузеће добија средства из Буџета Града Новог Сада за капиталне субвенције, а 
према Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и 
канализација“ Нови Сад  за 2019. годину, који доноси Скупштина Града Новог Сада. 

Капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се добијају из 
буџета Града за 2019. годину планиране су у износу од 1.099.894.054,37 динара, од 
којих  је намењено: 713.800.000 динара за радове на изградњи НГЦ-1 - нова главна ЦС 
код Жежељевог моста (430.000.000 динара су нова средства, а 283.000.000 динара је 
наставак реализације из 2018. године), 44.645.000 динара за извођење радова на 
изградњи водоводне и канализационе мреже за потребе комуналног опремања 
локалитета Југовићево, 100.000.000 динара за извођење радова на повезивању насеља 
Бегеч са водоводним системом Новог Сада, 72.094.054,37 динара за извођење радова 
на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке (прва зона водоснабдевања 
јужно од пута IIА реда 119), 88.355.000 динара за извођење радова на изградњи 
фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске 
Каменице (I–фаза), 10.000.000 динара за израду пројектно техничке документације, за 
канализацију употребљених вода, са пратећим објектима, од локалитета источно од 
Зрењанинског пута до улице Бајчи Жилинског у Новом Саду, 16.000.000 динара за 
извођење радова на изградњи фекалне и атмосферске канализације, за потребе 
објеката Радио телевизија Војводине (РТВ) у Сремској Каменици, а 55.000.000 динара 
се односи на наставак реализације започетих радова из 2018. године (15.000.000 
динара за извођење радова на изградњи резервоара друге висинске зоне у насељу 
Буковац, са набавком и уградњом материјала и 40.000.000 за извођење радова на 
изградњи кућних канализационих прикључака за делове насеља: Адице, Ветерник, 
Будисава, Руменка и Каћ, са набавком и уградњом материјала). 

Средства за реализацију Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног 
предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и 
канализације  за 2019. годину који се не финансирају из буџета Града Новог Сада, 
Предузеће ће обезбедити из сопствених средстава у износу од 252.900.588 динара, од 
чега се 52.900.588 динара односи на инвестициона улагања, 50.000.000 динара на 
текуће одржавање водовода и 150.000.000 динара на текуће одржавање канализације. 

Прилог 4 
ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
Позиција Назив програмске позиције Планирана вредност  

за 2019. годину 

Група 
радова I В О Д О В О Д  206.739.054,37 

8. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ 
МРЕЖЕ  206.739.054,37 

 
Група 
радова II К А Н А Л И З А Ц И Ј А 893.155.000,00 

12. ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 713.800.000,00 
14. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА 

КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ  179.355.000,00 

 
 У К У П Н О  (I + II): 1.099.894.054,37 

 
СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 
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                                     у динарима 

2018. година 

Приход Планирано  Пренето из буџета Реализовано                                                                      
(процена) Неутрошено  

Износ неутрошених 
средстава из ранијих 

година                                     
(у односу на претходну) 

  1 2 3 4 (2-3) 5 

Субвенције 612,770,000 255.183.583,49 255.183.583,49 0 0 

Остали приходи из 
буџета*           

УКУПНО 612,770,000 255.183.583,49 255.183.583,49 0 0 

 

 

  
у динарима   

Приход 
План за период 01.01-31.12.2019. година 

 
01.01. до 31.03. 01.01. до 30.06. 01.01. до 30.09. 01.01. до 31.12. 

 
1 2 3 4 5 

 
Субвенције 237,950,000 519,931,350 902,342,700 1,099,894,054.37 

 Остали приходи из 
буџета*     

 УКУПНО 237,950,000 519,931,350 902,342,700 1,099,894,054.37 

       * Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, 
конкурсу и сл).“ 

       
 
 

У поглављу: „8) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, после табеле: „ПЛАНИРАНА 
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА“, ст. 3. и 4. 
мењају се и гласе: 

 
„Од укупно планираних средстава за набавке, износ од 331.094.054 динара или 19,3% 
финансираће се из средстава буџета Новог Сада, од којих су средства од 44.645.000 
динара предвиђена за извођење радова на изградњи водоводне и канализационе 
мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, 100.000.000 динара за 
извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада, 
160.449.054 динара за извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање 
насеља Боцке, односно на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на 
канализациони систем Сремске Каменице, 16.000.000 динара за извођење радова на 
изградњи фекалне и атмосферске канализације, за потребе објеката Радио телевизија 
Војводине (РТВ) у Сремској Каменици, а за услугу израде пројектно техничке 
документације, за канализацију употребљених вода, са пратећим објектима, од 
локалитета источно од Зрењанинског пута до улице Бајчи Жилинског у Новом Саду  
предвиђено је 10.000.000 динара.  

Разлика од 1.385.080.000 динара или 80,7% финансираће се из сопствених средстава у 
циљу нормалног функционисања процеса пословања Предузећа.“ 

 
 
 
У поглављу: „9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, став 2. мења се и гласи: 
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„У нове инвестиције у току 2019. године Предузеће ће уложити 571.544.000 динара. 
Износ од 321.094.000 динара или 56,2% финансираће се из капиталних субвенција, од 
којих је износ од 44.645.000 динара предвиђен за извођење радова на изградњи 
водоводне и канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета 
Југовићево, 100.000.000 динара за извођење радова на повезивању насеља Бегеч са 
водоводним системом Новог Сада, 72.094.054 динара за извођење радова на изградњи 
објеката за водоснабдевање насеља Боцке, а 88.355.000 динара за изградњу фекалне 
канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице, а 
16.000.000 динара за извођење радова на изградњи фекалне и атмосферске 
канализације, за потребе објеката Радио телевизија Војводине (РТВ) у Сремској 
Каменици. За насеље Боцке је предвиђена  изградња фекалне канализације у укупној 
дужини од 15.000 m. Прва фаза обухвата изградњу од 6500 m канализационе мреже и 
поклапа се са првом фазом изградње водоводне мреже. Процењена вредност ове 
капиталне инвестиције износи 135.000.000 динара и финансираће из капиталних 
субвенција Града Новог Сада у 2019. години у износу од 88.355.000 динара, а разлика из 
истих извора у 2020. години. У случају да средства за ову намену не буду одобрена, 
односно не буду одобрена у целокупном износу у буџету Града Новог Сада за 2020. 
годину, Јавно комунално предузеће ''Водовод и канализација'' Нови Сад реализоваће 
ову инвестицију из сопствених срeдстава. Јавна набавка ће се у 2019. години спровести 
на укупну вредност. Износ од 250.450.000 динара или 43,8% нових инвестиција у 2019. 
години ће се финансирати из сопствених средстава.“  
 
 

 Табела: „9.2.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ мења се и гласи: 
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„9.2.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 
 У 000 дин 
 

Редни 
број Назив инвестиционог улагања  Извор 

средстава 
Година 
почетка 

финансирања  

Година 
завршетка 

финансирања  
Укупна 

вредност  

Износ 
инвестиционог 

улагања 
закључно са 
претходном 

годином 

План                                           
01.01.-

31.03.2019. 

План                                         
01.01.-

30.06.2019. 

План                                     
01.01.-

30.09.2019. 

План                                                          
01.01.-

31.12.2019. 

1 

Извођење радова на изградњи 
водоводне мреже за потребе 
комуналног опремања локалитета 
Југовићево, са набавком и 
уградњом материјала 

Средства 
Буџета 2019 2019 19,645 0 19,645 19,645 19,645 19,645 

2 
Извођење радова на повезивању 
насеља Бегеч са водоводним 
системом Новог Сада (I–Фаза) 

Средства 
Буџета 2019 2019 100,000 0 0 100,000 100,000 100,000 

3 

Извођење радова на изградњи 
канализационе мреже за потребе 
комуналног опремања локалитета 
Југовићево, са набавком и 
уградњом материјала 

Средства 
Буџета 2019 2019 25,000 0 25,000 25,000 25,000 25,000 

4 

Извођење радова на санацији 
филтерских поља 7 и 12 у старој 
филтер станици, са набавком и 
уградњом материјала 

Сопствена 
средства 2019 2019 17,000 0 0 0 17,000 17,000 

5 

Извођење радова на 
реконструкцији објекта у улици 
Стевана Сремца бр.20 у Новом 
Саду, са набавком и уградњом 
материјала 

Сопствена 
средства 2019 2019 9,000 0 0 9,000 9,000 9,000 

6 

Извођење радова на регенерацији 
бунара БХД 5 и 7 на изворишту 
,,Петроварадинска ада,, са 
набавком и уградњом материјала.  

Сопствена 
средства 2019 2019 12,000 0 12,000 12,000 12,000 12,000 

7 

Извођење радова на 
реконструкцији компресорског 
постројења  у ПС Лиман,са 
набавком и уградњом материјала 

Сопствена 
средства 2019 2019 3,500 0 0 3,500 3,500 3,500 

8 

Извођење радова на 
реконструкцији вакумског 
постројења са припадајућим 
инсталацијама  у ПС Лиман,са 
набавком и уградњом материјала 

Сопствена 
средства 2019 2019 3,500 0 0 3,500 3,500 3,500 
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9 

Извођење радова на замени 
арматура и фазонских комада на 
цевоводу сирове воде, на првој 
фази изворишта" Петроварадинска 
ада",са набавком и уградњом 
материјала 

Сопствена 
средства 2019 2019 10,000 0 10,000 10,000 10,000 10,000 

10 
Извођење радова на уградњи 
угаоних сливника у банкини, са 
набавком и уградњом материјала 

Сопствена 
средства 2019 2019 2,000 0 0 2,000 2,000 2,000 

11 

Извођење радова на изградњи 
прикључка са водоводном мрежом 
за локалитет магацина Адице у 
Новом Саду са набавком и 
уградњом материјала 

Сопствена 
средства 2019 2019 3,500 0 3,500 3,500 3,500 3,500 

12 

Извођење радова на изградњи 
секундарних водова  водоводне и 
канализационе мреже са 
периодичним пружањем исте на 
годишњем нивоу са набавком и 
уградњом материјала 

Сопствена 
средства 2019 2019 15,000 0 15,000 15,000 15,000 15,000 

13 

Извођење радова на изградњи 
водоводне мреже у улици 
Милетићевој у Лединцима, са 
набавком и уградњом материјала. 

Сопствена 
средства 2019 2019 3,000 0 0 0 3,000 3,000 

14 

Извођење радова на изградњи 
канализационе мреже у делу 
Карагаче у Петроварадину , са 
набавком и уградњом материјала. 

Сопствена 
средства 2019 2019 2,000 0 2,000 2,000 2,000 2,000 

15 

Извођење радова на 
реконструкцији водоводне мреже у 
насељу Подбара, са набавком и 
уградњом материјала.  

Сопствена 
средства 2019 2019 13,000 0 0 13,000 13,000 13,000 

16 

Извођење радова на 
реконструкцији канализационе 
мреже у насељу Подбара, са 
набавком и уградњом материјала 

Сопствена 
средства 2019 2019 43,000 0 0 43,000 43,000 43,000 

17 

Извођење радова на 
реконструкцији цевовода DN 800 
на локалитету "Штранд"(у кругу 
фабрике и у оквиру старе филтер 
станице)са извођењем радова на 
реконструкцији електроенергетских 
каблова старе ПС“Штранд“, са 
набавком и уградњом материјала  

Сопствена 
средства 2019 2019 45,000 0 0 45,000 45,000 45,000 
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18 

Извођење радова на изградњи 
шахтова са припадајућом 
арматуром на цевоводу сирове 
воде од пескаре до Варадинског 
моста  

Сопствена 
средства 2019 2019 8,000 0 0 8,000 8,000 8,000 

19 

Извођење радова на постављању 
расвете у унутрашњи простор 
централног магацина и на рени 
бунарима 

Сопствена 
средства 2019 2019 5,000 0 5,000 5,000 5,000 5,000 

20 
Извођење радова на увођењу 
грејања у складишном простору 
магацина 

Сопствена 
средства 2019 2019 4,950 0 4,950 4,950 4,950 4,950 

21 Извођење радова на изградњи 
платоа на локалитету "Адице"  

Сопствена 
средства 2019 2019 4,100 0 4,100 4,100 4,100 4,100 

22 

Извођење радова на 
инвестиционом одржавању 
објеката ЈКП "Водовод и 
канализација" са набавком и 
уградњом материјала 

Сопствена 
средства 2019 2019 8,000 0 8,000 8,000 8,000 8,000 

23 
Извођење радова на замени 
алуминијумске, пвц и дрвене 
столарије 

Сопствена 
средства 2019 2019 12,000 0 12,000 12,000 12,000 12,000 

24 

Извођење радова на изградњи 
објеката за водоснабдевање 
насеља Боцке (прва зона 
водоснабдевања јужно од пута IIА 
реда 119), са набавком и уградњом 
материјала 

Средства 
Буџета 2019 2019 72,094 0 0 0 72,094 72,094 

25 

Извођење радова на изградњи 
фекалне канализације насеља 
Боцке са везом на канализациони 
систем Сремске Каменице (I–
фаза), са набавком и уградњом 
материјала   

Средства 
Буџета 2019 2020 88,355 0 0 0 88,355 88,355 

26 

Извођење радова на 
реконструкцији рачунарске мреже 
на локацији „ФИЛТЕР“ са набавком 
и уградњом материјала 

Сопствена 
средства 2019 2019 4,900 0 0 0 4,900 4,900 

27 

Извођење радова на регенерацији 
бунара БХД 4, 6 и 10 на изворишту 
„Ратно острво“ са набавком и 
уградњом материјала 

Сопствена 
средства 2019 2019 18,000 0 0 0 0 18,000 



8 
 

28 

Извођење радова на 
реконструкцији хидрофорског 
постројења и цевног развода у 
објекту Чардак са набавком и 
уградњом материјала 

Сопствена 
средства 2019 2019 4,000 0 0 0 4,000 4,000 

29 

Извођење радова на изградњи 
фекалне и атмосферске 
канализације, за потребе 
објеката Радио телевизије 
Војводине (РТВ) у Сремској 
Каменици, са набавком и 
уградњом материјала 

Средства 
Буџета 2019 2019 16,000 0 0 0 16,000 16,000 

Укупно:       571,544 0 121,195 348,195 553,544 571,544 

         „
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После табеле: „9.2.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ у ставу 2. алинеја друга мења се и 
гласи: 
 
„- у систем за одвођење отпадних вода Новог Сада уложиће се 183.355.000 динара, и 
то из средстава буџета Новог Сада укупно 129.355.000 динара, а 54.000.000 динара из 
сопствених средстава Предузећа,“ 
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II Ова одлука се доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности. 
 
 

 
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

 
______________________________ 

                                                                                                          Жељко Качавенда 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доставити: 
- Градској управи за комуналне послове 
- Директору 
- Сектору финансијских послова 
- Сектору правних и општих послова 

 - Архиви 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Имајући у виду Одлуку о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног 
предузећа ''Водовод и канализација'' Нови Сад за 2019. годину (''Сл. лист Града Новог 
Сада'' бр. 59/2018 и бр. 31/2019), анализу захтева Радио-телевизија Војводине (РТВ), као 
и сигурност одвођења отпадних вода, стручне службе Предузећа предлажу измену 
Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа ''Водовод и 
канализација'' Нови Сад за 2019. годину, у смислу увећања средстава. Наведеним 
Предлогом измене, укупан износ средстава планираних за реализацију Програма 
инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа ''Водовод и канализација'' Нови 
Сад за 2019. годину увећао би се за 16.000.000,00 динара те би износио 1.099.894.054,37 
динара. 
Средства би се утрошила за радове на  објектима Радио-телевизије Војводина (РТВ), на 
Каменичком путу бб, који су порушени у време НАТО бомбардовања, где је неопходна 
изградња инфраструктуре, односно изградња фекалне и атмосферске канализације, како 
би нови објекти и парцела на којој су изграђени били комунално опремљени са 
недостајућом инфраструктуром. 
Предложене промене уврштене су у Програм пословања за 2019. годину изменом 
поглавља на које се промене односе. 

 
 
 
 
 

                        ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 
                                                                                                       Директор 

                                                                                                                         
                                                                                       _________________________                                                              

                                                                                                 Гвозден Перковић 
 
 

 


