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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 
Масарикова 17 

Нови Сад  
 

 

Број:  4.3. – 27974/2 

Дана: 9. септембар 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 
94. седници одржаној 9. септембра 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“, тачка „4.4. КАПИТАЛНЕ 
СУБВЕНЦИЈЕ“ мења се и гласи: 

 „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 
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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 и 24.000.000 динара за 
Извођење радова на изградњи канализационих прикључака на   територији Града Новог 
Сада, са набавком и уградњом материјала, а 31.000.000 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 16.000.000 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 

      

     

у динарима 

2018. година 

Приход Планирано  Пренето из буџета Реализовано                                                                       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 
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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).“ 

       
 

        Поглавље „8) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, мења се и гласи: 
 

       „8) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ 
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Прилог 13 
 

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА  
 

У динарима 

Редни 
број ПОЗИЦИЈА 

Реализација 
(процена)                               

2018. година * 

План за                   
01.01.-

31.03.2019. 

План за                   
01.01.-

30.06.2019. 

План за                   
01.01.-

30.09.2019. 

План за                   
01.01.-

31.12.2019. 
1 2 3 4 5 6 7 
  I Добра           
1 Набавка водомера  0         

2 Набавка уређаја и апарата за електро, машинске и 
грађевинске радове 4,999,551         

3 Набавка алата 5,500,000         
4 Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата 17,992,183         
5 Набавка средстава за дезинфекцију воде 9,900,000         
6 Набавка течног кисеоника  (O2) 14,000,000         
7 Набавка опреме за управљање технолошким процесима 6,000,000         
8 Набавка комуникационе опреме 1,500,000         

9 Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате 
канализације- ПАРТИЈЕ 0         

10 Набавка техничких гасова 1,000,000         
11 Набавка техничке хемије 1,240,000         
12 Набавка електроматеријала 8,000,000         
13 Набавка челичног машинског материјала 0         
14 Набавка машинског потрошног и помоћног материјала 0         

15 Набавка аутоматског узоркивача вода за ППОВ са 
монтажом 1,698,000         

16 Набавка опрема за мерење неелектричних величина 3,000,000         

17 Набавка и уградња електро машинске опреме за извориште 
"Петроварадинска ада" са уградњом 54,959,346         

18 Набавка црева високог притиска, млазница и редукција за 
чишћење канализационе мреже  3,981,493         

19 Набавка и уградња затварача и актуатора за филтерска 
поља 2 и 6, у старој филтер станици (комплет)  15,998,680         

20 Набака и уградња опреме за прихват аналогних сигнала на 
ККЦ Штранд 2,499,600         

21 Набавка резервних делова за опрему у филтер станицама 2,999,580         
22 Набавка електротехничких мерних инструмената 0         
23 Набавка мобилне дизалице 0         

24 Набавка и уградња тракастог транспортера за дехидрирани 
муљ за ППОВ Ковиљ и ППОВ Руменка 0         

25 Набавка и уградња мерача протока за полиелектролит 
локацији Ковиљ и Руменка 0         

26 Набавка вакум црева за возила канализације 2,996,541         

27 Набавка компоненти и делова за "DRAIN PACKER" за 
санирање без раскопавања 0         
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28 Набавка опреме за детекцију цурења на водоводним 
инсталацијама 0         

29 Набавка и монтажа модула за даљинско очитавање 
потрошње воде великих потрошача 0         

30 Набавка и монтажа контејнерских модула  0         

31 Набавка и монтажа контејнера за привремени сместај 
радника 0         

32 Набавка и уградња пилот постројења за третман сирове 
воде са праћењем параметара и ефеката рада  0         

33 Набавка електричне енергије 150,000,000         
34 Набавка радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту 19,500,000         
35 Набавка водоводног и канализационог материјала 50,000,000         
36 Набавка канцеларијског намештаја 2,899,095         
37 Набавка грађевинског материјaла 15,000,000         

38 Набавка електро, хидромашинских делова, за одржавање 
специјалних возила за чишћење канализације;  2,000,000         

39 Набавка рачунарске опреме 13,000,000         
40 Набавка канцеларијског материјала 4,950,000         
41 Набавка лиценци за софтвер 4,899,198         
42 Набавка новогодишњих пакетића 0         
43 Набавка средства за хигијену 2,000,000         

44 Набавка чврстих и течних хемикалија за службу 
''Лабораторија'' 8,700,000         

45 Набавка посуђа и потрошног материјала за службу 
''Лабораторија'' 0         

46 Набавка основних средстава за службу ''Лабораторија'' 7,996,000         

47 Набавка резервни делови за водомере  3,000,000         

48 Набавка горива 40,000,000         

49 

Набавка резервних делова за путничка возила, теретна 
возила  и радне машине У 3 партије: партија 1-резервни 
делови за путничка возила 2.000.000,00 Партија 2-резервни 
делови за теретна возила  - 11.000.000,00 Партија 3- 
резервни делови за радне машине 2.000.000,00 

15,000,000         

50 Набавка уља, мазива и антифриз 5,200,000         
51 Набавка аутогума са вулканизерском услугом 2,500,000         
52 Набавка тонера и кертриџа 4,950,000         
53 Набавка резервних делова за рачунаре 0         
54 Набавка комбинованих путничко теретних возила 7,894,200         

55 Набавка теретних возила са продуженом кабином и 
товарним сандуком 28,949,600         

56 Набавка теретних возила 29,950,000         
57 Набавка специјалног теретног возила канал џет  37,500,000         
58 Набавка робе интерне кухиње 3,150,000         
59 Набавка и монтажа клима уређаја 1,912,000         
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60 Набавка контејнера и канти за одлагање отпада 0         
61 Набавка грађевинске машине-утоваривач 6,498,890         
62 Набавка штампаног материјала 9,500,000         
63 Надоградња система видео надзора 0         
64 Набавка аутоматских ватрогасних апарата 1,999,200         
65 Набавка специјалне заштитне опреме 850,000         

66 Набавка и уградња опреме за дигитализацију система 
радио веза ЈКП ВиК 19,948,455         

67 Набавка НАСК реагенаса 494,000         

68 Набавка мултифункционалног уређаја за мерење 
електропроводљивости, салинитета и РН вредности воде 494,500         

69 Набавка електричне машине за савијање цеви 0         

70 Набавка посебне опреме за безбедан рад при чишћењу 
црпних станица канализације у врло загађеним условима 299,040         

71 Набавка пвц бесконачих и џамбо врећа за одлагање отпада 0         

72 Набавка пумпи за претакање натријумхипохлорита и 
водоник - пероксида  491,887         

73 Набавка пвц резервоара и амбалаже 494,580         
74 Набавка плочица за дизне на аератору 492,400         

75 Набавка резервних делова за одржавање опреме која 
припада систему грејања 0         

76 Набавка противпожарне опреме 0         

77 Набавка картица за локалне прикључке и лиценце за ИП 
телефоне 443,850         

78 Набавка санитетског материјала и опреме 49,924         

79 Набавка узорака воде за учешће у шеми потврде 
стручности 0         

80 Набавка телефонских апарата 432,900         
81 Набавка ситног инвентара за потребе интерне кухиње 200,000         
82 Набавка аудио визуелне опреме 445,995         

83 Набавка едукативног материјала за интерактивне 
радионице у пројекту са школама 490,000         

84 Набавка венецијанера, тракастих завеса и ситног инвентара 
за уређење ентеријера 495,000         

85 Набавка и уградња уређаја за праћење кретања возила 487,250         
86 Набавка бројача новчаница са УВ и МГ детекцијом 0         
87 Набавка пумпи за воду на електрични и бензински погон 0         
88 Набавка наставка за славине за пројекат у школама 480,000         
89 Набавка ватроотпорног ормана 0         
90 Набавка пумпе отпорне на киселину 97,500         
91 IT опрема и јавни дисплеј HUSRB/1602/11/0097-3 0         
92 Набавка електричних уређаја у домаћинству 393,750         
93 Набавка ПВЦ осигурача водомера 490,000         
94 Набавка мултимедијалне опреме за Call центар 480,303         
95 Набавка монтажно демонтажних чесми за јавне површине 3,998,940         
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96 Набавка и монтажа обавештајних табли за све локације и 
појединачне објекте од стратешког значаја 4,700,000         

97 Набавка мобилног мерача протока са аутономним 
напајањем (батеријски) 0         

98 Набавка и уградња лед расвете у Старој и Новој филтер 
станици 0         

99 Набавка електричне енергије   165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 
100 Набавка водоводног и канализационог материјала   0 37,500,000 37,500,000 37,500,000 
101 Набавка грађевинског материјaла   0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 

102 Набавка уређаја и апарата за електро, машинске и 
грађевинске радове   6,100,000 6,100,000 6,100,000 6,100,000 

103 Набавка алата   6,600,000 6,600,000 6,600,000 6,600,000 
104 Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата   5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
105 Набавка средстава за дезинфекцију воде   9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 
106 Набавка течног кисеоника  (O₂)    0 8,500,000 8,500,000 8,500,000 
107 Набавка опреме за управљање технолошким процесима   0 6,000,000 6,000,000 6,000,000 
108 Набавка комуникационе опреме   0 0 3,000,000 3,000,000 
109 Набавка техничких гасова   0 600,000 600,000 600,000 
110 Набавка електроматеријала   0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 

111 Набавка опрема за мерење неелектричних величина-
сензори притиска нивоа   3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

112 Набавка црева високог притиска, млазница и редукција за 
чишћење канализационе мреже    4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 

113 Набавка и уградња затварача и актуатора на филтерима 4, 
7, 8 и 12 (комплет) у СФС    32,000,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000 

114 Набавка вакум црева за возила канализације   3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 
115 Набавка лиценце за рад са PLC контролерима "SIEMENS"   1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
116 Набавка клима уређаја   3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 

117 Набавка и монтажа опреме за мониторинг вибрација у ПС 
Институт    5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

118 Набавка и уградња регулационих затварача у ПС код Цркве 
у Лединцима   0 3,200,000 3,200,000 3,200,000 

119 Набавка и уградња регулационe oпреме за затварача 
DN900 у ПС Нови Штранд   2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

120 Набавка и уградња прохронских мердевина са леђобраном 
и демонтажних мердевина са стопом   2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 

121 Набавка посебне опреме за безбедан рад при чишћењу 
црпних станица канализације у врло загађеним условима   0 300,000 300,000 300,000 

122 Набавка пвц бесконачих и џамбо врећа за одлагање отпада   0 200,000 200,000 200,000 

123 Набавка резервних делова за одржавање опреме која 
припада систему грејања   0 200,000 200,000 200,000 

124 Набавка лиценци за OPC сервер "SIEMENS"   495,000 495,000 495,000 495,000 
125 Набавка пумпе високог притиска- Karcher   495,000 495,000 495,000 495,000 
126 Набавка одвлаживача ваздуха   495,000 495,000 495,000 495,000 

127 Набавка филтерских дизни за ГАУ филтере   495,000 495,000 495,000 495,000 
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128 Набавка и уградња система за производњу азота на 
постројењу за озонизацију   495,000 495,000 495,000 495,000 

129 Набавка филтера за уклањање непријатних мириса на 
црпним станицама канализације   495,000 495,000 495,000 495,000 

130 Набавка "Arcpad" софтвера за "Trimble" теренски уређај   200,000 200,000 200,000 200,000 

131 Набавка, монтажа, програмирање и пуштање у рад " Simens 
touch panela"TP 177B   250,000 250,000 250,000 250,000 

132 Набавка канцеларијског материјала   0 4,950,000 4,950,000 4,950,000 
133 Набавка новогодишњих пакетића   0 0 0 4,000,000 
134 Набавка батерије за виљушкар   700,000 700,000 700,000 700,000 
135 Набавка канцеларијског намештаја   0 1,200,000 1,200,000 1,200,000 
136 Набавка резервних батерија за Пидионе   200,000 200,000 200,000 200,000 
137 Набавка батеријских пуњивих лампи   200,000 200,000 200,000 200,000 
138 Набавка радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту   13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 
139 Набавка средства за хигијену   3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
140 Набавка робе интерне кухиње   0 2,150,000 2,150,000 2,150,000 
141 Набавка аутоматских ватрогасних апарата   2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 
142 Набавка санитетског материјала и опреме   450,000 450,000 450,000 450,000 
143 Набавка знакова из БЗР и ЗОП   0 50,000 50,000 50,000 
144 Набавка усника за етилометре   20,000 20,000 20,000 20,000 
145 Набавка специјалне заштитне опреме   495,000 495,000 495,000 495,000 

146 Набавка чврстих и течних хемикалија за службу 
''Лабораторија''   0 8,900,000 8,900,000 8,900,000 

147 Набавка посуђа и потрошног материјала за службу 
''Лабораторија''   0 0 0 7,990,000 

148 Набавка основних средстава за службу ''Лабораторија''   0 9,990,000 9,990,000 9,990,000 
149 Набавка резервни делови за водомере   0 0 2,000,000 2,000,000 

150 

Набавка сигурносних комбинованих ормана за чување 
хемикалија са посебним режимом чувања и вентилатора за 
сигурносне ормане (за функционалност сигурносних 
ормана) 

  0 0 3,000,000 3,000,000 

151 Набавка контејнера и канти за одлагање отпада   0 400,000 400,000 400,000 

152 Набавка узорака воде за учешће у шеми потврде 
стручности   0 495,000 495,000 495,000 

153 Набавка штампаног материјала   0 0 0 9,500,000 

154 Набавка и монтажа обавештајних табли за све локације и 
појединачне објекте од стратешког значаја   0 0 0 3.500.000 

155 Набавка аудио визуелне опреме   0 0 495,000 495,000 

156 Набавка едукативног материјала за интерактивне 
радионице у пројекту са школама   0 495,000 495,000 495,000 

157 Набавка мултимедијалне опреме за Call центар   0 490,000 490,000 490,000 

158 Набавка електро, хидромашинских делова, за одржавање 
специјалних возила за чишћење канализације   0 0 2,000,000 2,000,000 

159 Набавка лиценци за софтвер   6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 

160 Набавка горива   42,000,000 42,000,000 42,000,000 42,000,000 
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161 

Набавка резервних делова за путничка возила, теретна 
возила  и радне машине У 3 партије: партија 1-резервни 
делови за путничка возила 1.500.000,00 Партија 2-резервни 
делови за теретна возила  - 10.000.000,00 Партија 3- 
резервни делови за радне машине 2.500.000,00 

  0 0 0 14,000,000 

162 Набавка уља, мазива и антифриза   5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 
163 Набавка аутогума са вулканизерском услугом   0 0 4,000,000 4,000,000 
164 Набавка тонера и кертриџа   0 4,950,000 4,950,000 4,950,000 
165 Набавка резервних делова за рачунаре   0 0 0 1,500,000 

166 Набавка теретних возила са продуженом кабином и 
товарним сандуком   27,500,000 27,500,000 27,500,000 27,500,000 

167 Набавка беле технике   700,000 700,000 700,000 700,000 

168 Набавка картица за локалне прикључке и лиценце за ИП 
телефоне   450,000 450,000 450,000 450,000 

169 Набавка телефонских апарата   450,000 450,000 450,000 450,000 

170 Набавка венецијанера, тракастих завеса и ситног инвентара 
за уређење ентеријера   495,000 495,000 495,000 495,000 

171 Набавка и уградња уређаја за праћење кретања возила   0 490,000 490,000 490,000 
172 Набавка потрошног материјала за рачунаре   495,000 495,000 495,000 495,000 
173 Набавка комплет алата за ванредне ситуације   80,000 80,000 80,000 80,000 

174 Набавка радне одеће и обуће и средстава за личну 
заштиту-фаза 2   0 0 5,000,000 5,000,000 

175 Набавка рачунарске опреме   0 0 2,100,000 2,100,000 

176 Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате 
канализације   0 0 3,000,000 3,000,000 

177 Набавка техничке хемије   0 0 1,225,000 1,225,000 
178 Набавка челичног машинског материјала   0 0 2,500,000 2,500,000 
179 Набавка машинског, потрошног и помоћног материјала   0 0 1,500,000 1,500,000 
180 Набавка резервних делова за опрему у филтер станицама   0 0 2,000,000 2,000,000 

181 
Набавка опреме за проширење постојећег система 
контроле рада пумпних станица са припадајућим 
софтвером у циљу оптимизације 

  0 0 3,000,000 3,000,000 

182 Набавка и уградња лед расвете у Старој и Новој филтер 
станици   0 0 3,000,000 3,000,000 

183 Набавка, монтажа и пуштање у рад широкопојасног 
бежичног линка за потребе диспечера   0 0 495,000 495,000 

184 Набавка двостубне електрохидрауличне дизалице за 
возила са аутоматском кочницом   0 0 490,000 490,000 

185 Набавка и уградња опреме за узорковање и дренажу на 
објектима водовода   0 0 495,000 495,000 

186 Набавка мерача нивоа/дубине   0 0 495,000 495,000 

  Укупно добра: 674,463,432 356,605,000 474,665,000 514,460,000 554,950,000 

  II Услуге           

1 Услуге праћења процесних параметара на дограђеном делу 
постројења 3,000,000         

2 Услуга одржавање хлорних станица 1,500,000         
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3 Услуга изнaјмљивaња сaмоходне дизaлице и пaлетaрa 2,000,000         
4 Услуга одржавање станица за дохлорисање – Хлороген 12,980,000         
5 Услуге машинске обраде 2,000,000         
6 Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата 12,500,000         

7 

Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним 
станицама НПС Штранд, ПС Татарско брдо, ПС Институт, 
ПС у Лединцима (Сребро, Ловачки дом, Код цркве и Клиса) 
и у ПС на Поповици (Код пруге и Мошина вила) 1,984,000         

8 Услуга анализе рада пумпних агрегата (испитивања, 
мерења и анализе) 0         

9 Услуге хаваријског одржавања трансформаторских станица 
и енергетских каблова 2,300,000         

10 Услуге сервисирања SCADA апликације водовода 1,500,000         

11 
Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције 
канализационе мреже и објеката који припадају ЈКП 
Водовод и канализација Нови Сад 2,500,000         

12 Услуге антикорозионе заштите 1,000,000         

13 Услуге фотокопирања и коричења пројектно техничке 
документације 1,000,000         

14 Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и 
испитивање збијености и атест 2,500,000         

15 Геодетске услуге 4,000,000         
16 Услуге мониторинга квалитета и квантитета подземних вода 2,956,000         

17 Услуга сервиса и одржавања погона за пречишћавање 
отпадних вода 12,000,000         

18 Услуга сервисирања канализационе SCADA апликација 0         

19 Услуга испитивања квалитета отпадних и пречишћених вода 
на погонима за пречишћавање отпадних вода 1,158,624         

20 Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију 2,500,000         

21 Услуга сервисирања машина за прање подова и пумпи 
високог притиска у филтер станицама 1,000,000         

22 Услуга сервиса клима уређаја и одвлаживача ваздуха 1,500,000         

23 Услуге сервиса фреквентних регулатора произвођача 
Emerson и Danfoss 2,500,000         

24 Услуга сервиса и поправке разних електро, моторних 
уређаја и алата за грађевинске радове 0         

25 Услуга чишћења ретензионог резервоара на аератору 0         
26 Услуга чишћења резервоара испод НФС 0         
27 Услуга сервисирања компресора 1,000,000         

28 
Услуга израде пројектно-техничке документације 
реконструкције система напајања електричном енергијом 
ППДВ "Штранд" у Новом Саду 0         

29 Услуге сервисирања мерне опреме "SIEMENS" i 
ENDRESS+HAUSER" 2,000,000         

30 Услуге сервисирања регулационих затварача 2,000,000         

31 Услуга сервиса,поправке и испитивања  дизалица у 
објектима предузећа 1,000,000         
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32 Услуг одржавање аутоматских чистача  решетки црпних 
станица канализације 4,000,000         

33 
Услуга сервиса и поправке хидрауличне и пнеуматске 
опреме за грађевинске радове од стране овлашћеног 
сервиса за опрему "Atlas Copco" 0         

34 Услуге техничког прегледа објеката 0         

35 
Услуга израде Студије изводљивости санације напуштене 
депоније течног отпада на старом Kаћком путу, заједно са 
истражним радовима 11,900,000         

36 

Услуга израде идејног решења, пројекта за грађевинску 
дозволу и пројекта за извођење, елабората заштите од 
пожара и елабората енергетске ефикасности за изградњу 
пословне зграде у Масариковој улици у Новом Саду 0         

37 
Услуга израде пројектне документације за изградњу и 
реконструкцију водоводне мреже у улици Савској у Новом 
Саду 1,500,000         

38 Услуга израде пројектне документације за изградњу 
водоводне мреже у улици Ритској у Новом Саду 300,000         

39 

Услуга израде Идејног пројекта  и пројекта за извођење, за 
изградњу секундарне водоводне мреже у блоку улица 
Десанке Максимовић,  Грачаничке, Марије Бурсаћ, Жичка 
Маршала Жукова, Васка Попе и Мила Милуновића у 
Адицама у Новом Саду 1,800,000         

40 

Услуга израде Идејног пројекта  и пројекта за извођење, за 
изградњу секундарне водоводне мреже у блоку улица 
између улица Ђакона Авакума, Живојина Ћулума и канала 
ДТД  у Новом Саду 0         

41 

Услуга израде Пројекта за грађевинску дозволу и пројекта 
за извођење, за изградњу водоводне мреже у улицама 
Славујева и Аврама Мразовића у насељу Адице, у Новом 
Саду 0         

42 
Услуга израде Идејног пројекта  и пројекта за извођење, за 
изградњу водоводне мреже у улици Милетићевој у 
Лединцима 400,000         

43 Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење за 
реконструкцију пумпне станице Чардак у Сремској Каменици 0         

44 
Услуга израде усклађивања пројектно техничке 
документације за реконструкцију пумпне станице код цркве 
у Лединцима 0         

45 Услуга израде идејног пројекта прања ГАУ филтера 
хлорисаном водом на локалитету Штранд 0         

46 
Услуга  израде усклађивања пројектно техничке 
документације за уградњу решетке на црпној станици Роков 
поток у Петроварадину 

400,000         
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47 
Услуга израде усклађивања пројектно техничке 
документације за реконструкцију цевне галерије резервоара 
Татарско брдо 0         

48 
Услуга израде Идејног пројекта  и пројекта за извођење, за 
изградњу дела канализационе мреже у улици Омладинска у 
Ветернику  0         

49 

Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за 
извођење за реконструкцију и доградњу црпне станице и 
канализације сливног подручја Корнелија Станковића у 
Новом Саду 0         

50 

Услуга израде пројектно техничке документације за 
изградњу секундарних водова водоводне и канализационе 
мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем 
нивоу 4,000,000         

51 Услуга израде Идејног пројекта санације хидраната на 
јавној водоводној мрежи на територији града Новог Сада  0         

52 Услуга сервисирања електромотора пумпних агрегата 1,500,000         
53 Услуга прања базена црпних станица 0         

54 Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и 
квалитета површинске воде  2,958,000         

55 Услуга агенције за ангажовање радника на привремено 
повременим пословима 44,660,000         

56 
Проширено одржавање информационог система 
,,Кориснички центар,, (ВИККЦ) са лиценцама за коришћење 
на годину дана 2,000,000         

57 Услуге одржавања рачунарске опреме 0         
58 Услуге фиксног оператера 3,000,000         
59 Услуге мобилног оператера 4,950,000         
60 Услуга одржавања ЛИЦЕНЦИ ЗА видео надзор 0         
61 Консултантске услуге из области јавних набавки 1,440,000         
62 Услуга осигурања 17,943,872         
63 Услуга кошења и одржавања зелених површина 6,000,000         
64 Услуга праћења возила – ГПС 1,996,800         
65 Услуга систематских прегледа 4,900,000         
66 Услуге сервиса  лабораторијске опреме 0         

67 Услуга еталонирања посуђа и опреме у служби 
''Лабораторија'' 3,000,000         

68 Услуга одржавања путничких возила           
69 Услуга одржавања теретних возила 10,000,000         
70 Услуга одржавања радних машина 4,500,000         

71 Услуга сервиса и поправки пумпи високог притиска на 
специјалним канализационим возилима 0         

72 Услуга преузимања и збрињавање отпада 1,000,000         

73 Услуга одржавања софтвера ESRI ArcGIS и GDi Localis - 
Visios 0         

74 Услуга дигитализације и миграције података 4,900,000         
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75 Услуга продужења гаранција и одржавања виртуелне 
инфраструктуре (ESXi serveri, FC switch i 3Par storage) 4,950,000         

76 Услуга интегрисаног система заштите објеката ЈКП Водовод 
и канализација 50,000,000         

77 Услуга сервиса противпожарне опреме 650,000         

78 Услуга надзорне провере ИМС и HCCP система и 
сертификације СРПС ЕН ИСО 50001 495,000         

79 Услуга израде монтажних чесми за јавне површине 0         

80 
Услуге израде и постављања обавештајних табли за све 
локације и појединачне објекте од стратешког значаја са 
фирмописачким услугама 0         

81 Услуга процене тржишне -фер вредности имовине, обавеза 
и капитала са стањем на дан 01.01.2018. 4,800,000         

82 Услуге интернет провајдера 12,000,000         

83 Услуга изнајмљивања Cloud сервиса за складиштење 
резервних копија 997,896         

84 Услуга поправке црева високог притиска 1,090,000         
85 Услуга добровољног пензионог осигурања 21,000,000         
86 Услуга медицине рада 1,800,000         
87 Услуга пескарења и антикорозивне заштите возила 1,500,000         

88 Услуга посредовања у обезбеђењу карата и хотелског 
смештаја за службена путовања 1,000,000         

89 Услуга поправке хидраулике и пнеуматике на возилима 1,500,000         

90 
Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, 
инсталација за вентилацију и климатизацију у филтер 
станици на ГАУ филтерима 600,000         

91 Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН 
електромоторима 1,500,000         

92 Услуга испитивања електроизолационе опреме и 
инсталација 0         

93 Услуга сервисирања уређаја на бензински и електро погон 495,000         

94 Услуга монтаже дифузора у контактним коморама 
технолошке фазе озонизације 0         

95 Услуге одржавања опреме и софтвера за контролу рада 17 
пумпмих станица  495,000         

96 
Услуга поправке улазно-излазних модула даљинске 
управљачке јединице за канализационе црпне станице 
"MIO501 100-240V AC, FLYGT" и ГСМ/ГПРС модема 200,000         

97 Услуга ажурирања апликација са постојећих ПЛЦ-ова који су 
под ингеренцијом Сектора "Канализације" 0         

98 Услуга одржавања апликација са постојећих ПЛЦ-ова који 
су под ингеренцијом Сектора "Канализације" 0         

99 
Услуга напредног курса за програмирање ПЛЦ-ова, 
фреквентних регулатора и уређаја за меко стартовање 
електромотора који припадају Сектору "Канализација" 0         
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100 Услуга хаваријског одржавање опреме која припада систему 
грејања           

101 Услуга карактеризације отпада са ППОВ 
400,000         

102 
Услуга повезивања локалног видео надзора на ППОВ 
Ковиљ, ППОВ Руменка и ППОВ Степановићево са 
централном базом у ЈКП ВИК 0         

103 Услуге вршења контроле пројектно техничке документације 
и техничке контроле пројеката 0         

104 Услуга обуке и стручног усавршавања на извођењу радова 
употребом система без раскопавања "DRAIN PACKER" 0         

105 Услуга превођења 495,000         

106 

Услуга израде идејног решења, пројекта за грађевинску 
дозволу и пројекта за извођење, елабората заштите од 
пожара и елабората енергетске ефикасности за доградњу и 
реконструкцију спратног објекта у комплексу ВИК у 
Масариковој улици 396,000         

107 
Услуга израде Идејног пројекта  и пројекта за извођење, 
реконструкције котларнице која припада водоводским 
баракама на локалитету "Ђорђе Зличић". 0         

108 Услуга израде идејног пројекта за изградњу ограде на 
локалитету пумпне станице у Ковиљу 0         

109 

Услуга израде идејног решења, пројекта за  грађевинску 
дозволу и пројекта за извођење, елабората заштите од 
пожара и елабората енергетске ефикасности за доградњу и 
надоградњу објекта у комплексу фабрике воде у Новом 
Саду - електро радионица 0         

110 Услуга ревизије котларница 492,100         
111 Услуге сервиса и чишћења компензационе посуде 0         

112 Услуга сервиса и поправке алатних машина у Машинској 
радионици 495,000         

113 Услуге мерења вибрација 495,000         

114 Услугa сервисирaњa Апликaтивног софтверa нa подсистему 
ФРУШКА ГОРА 495,000         

115 Услуге сервисирања диференцијалних трансмитера 
притиска на погону за прераду воде 495,000         

116 Услуге сервисирања радио комуникационе опреме 495,000         

117 Услуга одржавања и сервисирања система за уклањање 
резидуалног озона 495,000         

118 Услуга овлашћене акредитоване институције за потребе 
контроле квалитета сировина у процесу производње 495,000         

119 Услуге укључења и искључења на електроенергетски 
систем 0         

120 Услуге одржавање хигијене на објектима СПДВ на 
локалитету Филтер 480,000         
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121 Услуга контроле и одржавања система катодне заштите на 
водоводном систему по уговору о делу 150,000         

122 Услуга одржавања машинских инсталација водовода 
композитним материјалима  0         

123 Услуга Дијагностике и термовизије са корективним мерама 
машинских и електроинсталација 495,000         

124 Услуге сервисирања софтвера система за аутоматско 
управљање новог погона на “ППВ Штранд” 495,000         

125 Услуга сервисирања фибероптичке мреже предузећа 495,000         
126 Услуга еталонирања вага у магацину гасног хлора 494,000         

127 Услуга одржавања пумпне станице за хлађење озон 
генератора 490,000         

128 Услуга одржавања on line мерача мутноће у филтер 
станици Гау филтера 495,000         

129 Услуга сервисирања дуваљки ,,Кубичек,, на дограђеном 
делу система 489,072         

130 Услуге одржавања локалне рачунарске мреже 0         
131 Услуга одржавања телефонских инсталација 0         

132 Услуге поправке пумпи високог притиска и дизни (BOSCH и 
COMMON RAIL) 495,000         

133 Услуге одржавања телефонских централа "Panasonic" и 
припадајуће опреме 444,000         

134 Услуге правних савета и заступање 0         
135 Услуге извршитеља 0         
136 Услуге стаклорезачке радионице 100,000         
137 Услуга одржавања и сервиса средстава за кошење 0         
138 Услуга санитарних прегледа запослених 0         

139 Услуга прегледа, испитивања и сервис изолационих 
апарата  0         

140 Услуга израде плана заштите и спасавања 0         
141 Услуге одржавања акредитације за службу ''Лабораторија'' 0         

142 Услуге потврђивања хемијских, микробиолошких и 
биолошких анализа 158,760         

143 Услуга праћења концентрације радионуклида у води 240,400         
144 Услуге одржавања акредитације према ИСО/ИЕЦ 17020  0         

145 Услуге надзора од стране Дирекције за мере и драгоцене 
метале 0         

146 Услуга полагања стручног испита за обављање послова 
оверавања мерила 102,000         

147 Услуга техничког прегледа возила 495,000         
148 Услуга одржавања и баждарења тахографа 490,000         
149 Услуга израде печата за потребе предузећа 150,000         
150 Услуга прања возила 450,000         
151 Услуге поправке карданских вратила 400,000         
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152 Услуге ауспух сервиса 250,000         
153 Услуге поправке турбокомпресора возила 0         

154 Услуга обуке и полагања стручног испита из заштите од 
пожара  300,000         

155 
Услуга калибрације и еталонирања етилометара и мерача 
концентрације гасова; обука за рад са мерним 
инструментом и набавка усника за етилометре 0         

156 Услуга прегледа и испитивања специјалне опреме 0         
157 Услуга обуке запослених за пружање прве помоћи                                                 0         
158 Услуга испитивања услова радне околине 0         
159 Услуга испитивања вентила сигурности 0         
160 Услуга сервиса UPS уређаја 490,000         
161 Услуга израде кључева 250,000         
162 Услуга одржавања Wireless мреже 490,000         
163 Услуге графичког дизајна и припреме за штампу  490,000         

164 Услуга информисања грађана на електронским медијима и 
друштвеним мрежама 450,000         

165 Услуга снимања, монтаже и продукције видео  записа 
(планирани радови, хаварије и сл.) 485,000         

166 Услуге израде графичке анимације 495,000         

167 
Услуга израде анализе стратегије и плана информисања 
грађана у штампаним медијима и на локалним тв и 
радијским програмима 490,000         

168 Услуга дистрибуције информативног штампаног материјала 480,000         

169 Услуга квалитативног и квантитативног истраживања 
задовољства потрошача 485,000         

170 Услуга организовања новогодишње представе и поделе 
пакетића 0         

171 Услуга одржавања и надоградње интернет презентације 385,000         
172 Услуге рибљег ресторана 300,000         
173 Услуге ресторана националне кухиње 199,000         

174 Услуге сервиса опреме за мониторинг цурења на 
водоводној мрежи 0         

175 Услуга разврставања и испитивања судова под притиском 0         
176 Услуге ревизије финансијских извештаја 340,000         

177 Услуге одржавања и сервисирања мотоцикала Piaggo 
Liberty 300,000         

178 Услуге сервиса Пидиона 300,000         
179 Услуге сервиса апарата за бројање и детекцију новчаница 0         
180 Консултантске услуге за ИМС и имплементацију ИСО 50001 480,000         

181 Консултантске услуге за SCS ISO/IEC 17025 490,000         

182 Услуга обуке интерних проверивача за ИСО 50001, ИСО 
27001, ИСО 45001 447,500         
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183 Услуга израде 3Д интерактивне презентације 0         

184 
Услуга проширења за графичко географски приказ јавних 
чесми за ИОС 472,800         

185 Услуга сервиса апарата за воду 100,000         
186 Услуга изнајмљивања грађевиске скеле 490,000         
187 Услуге сервисирања возила у гарантном року 0         
188 Услгуа одржавања и поправке гасне опреме 350,000         
189 Услуга испитивања опреме за рад 0         
190 Услуга мерења емисије 595,000         
191 Чланарине и претплате  0         
192 Услуга одржавања ентеријера  495,000         

193 Услуга одржавања и сервисирања алу браварије и пвц 
столарије 495,000         

194 Канцеларијски материјал HUSRB/1602/11/0097-2 0         
195 Трошкови превода HUSRB/1602/11/0097-4 0         
196 Израда софтвера за сервер HUSRB/1602/11/0097-5 0         

197 Професионална ГИС лиценца за просторне анализе 
HUSRB/1602/11/0097-6 0         

198 Радионица за стејкхолдере, прес конференција и медија 
клипинг HUSRB/1602/11/0097-7 0         

199 Трошкови Праг консултанта HUSRB/1602/11/0097-1 0         
200 Услуга изнајмљивања терета за испитивање дизалица 28,000         

201 Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за 
реконструкцију компресорског постројења у ПС Лиман 495,000         

202 
Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за 
реконструкцију вакуумског постројења и вакуумских 
инсталација у ПС Лиман 495,000         

203 Услуга утврђивања радних места на којима се стаж рачуна 
са увећаним трајањем 390,000         

204 Обука за полагање стручног испита за процену ризика у 
складу са законом о ванредним ситуацијама  0         

205 Услуга израде идејног пројекта за санацију расвете на рени 
бунарима Штранд ЈКП ВИК  447,000         

206 Фирмописачке услуге 495,000         

207 Услуга раздвајања постојеће ПЛЦ конфигурације у НПС 
Штранд на управљачку и надзорну функцију 4,499,980         

208 

Услуга израде пројектне документације за потребе 
одвођења фекалних и атмосферских вода, са простора 
фабрике индустрије меса ''Матијевић'', на Руменачком путу 
у Новом Саду 0         

209 
Услуга израде пројектне документације за изградњу 
водоводне и канализационе мреже, за потребе комуналног 
опремања локалитета Југовићево у Новом Саду 4,450,000         

210 Услуга израде елабората о стању и трендовима квалитета 
подземне воде 1,000,000         
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211 Услуга израде пројектне документације за реконструкцију 
објекта у улици Стевана Сремца бр.20 у Новом Саду 200,000         

212 Услуга надоградње система видео надзора 0         
213 Услуга ремонта мембранске противударне посуде 0         

214 
Услуга израде информационог системa служби ФОКМ и 
ХОКМ за организацију пословања и интеграцију са 
Корисничким центром 2,000,000         

215 Услуга пескарења и антикорозивне заштите возила –фаза 2 1,000,000         

216 Услуга израде идејног пројекта реконструкције електро 
енергетских каблова старе ПС ''Штранд'' 495,000         

217 
Услуга израде техно-економске анализе могућности 
примене обновљивих извора енергије на локацијама 
објеката ЈКП ''ВиК'' 495,000         

218 Услуге стаклорезачке радионице - фаза 2 200,000         
219 Услуга одржавање хлорних станица   1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
220 Услуга изнaјмљивaња сaмоходне дизaлице и пaлетaрa   2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
221 Услуга одржавање станица за дохлорисање – Хлороген   9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000 

222 

Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним 
станицама НПС Штранд, ПС Татарско брдо, ПС Институт, 
ПС у Лединцима (Сребро, Ловачки дом, Код цркве и Клиса) 
и у ПС на Поповици (Код пруге и Мошина вила)   2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

223 Услуге хаваријског одржавања трансформаторских станица 
и енергетских каблова   0 0 2,500,000 2,500,000 

224 Услуге сервисирања SCADA апликације водовода   0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

225 Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и 
испитивање збијености и атест   0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

226 Геодетске услуге   0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
227 Услуге мониторинга квалитета и квантитета подземних вода   0 0 3,000,000 3,000,000 

228 Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН 
електромоторима   2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

229 Услуга сервиса и одржавања погона за пречишћавање 
отпадних вода   0 14,000,000 14,000,000 14,000,000 

230 Услуга испитивања квалитета отпадних и пречишћених вода 
на погонима за пречишћавање отпадних вода   0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

231 Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију   0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

232 Услуга сервисирања машина за прање подова и пумпи 
високог притиска у филтер станицама   1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

233 Услуга сервиса клима уређаја и одвлаживача ваздуха   3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 

234 Услуга испитивања електроизолационе опреме и 
инсталација   2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

235 Услуга прања и дезинфиковања ретензионог резервоара на 
аератору   2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

236 Услуга чишћења резервоара испод НФС   2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 
237 Услуга сервисирања компресора   1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

238 Услуге сервисирања мерне опреме "SIEMENS" i 
ENDRESS+HAUSER"   0 4,000,000 4,000,000 4,000,000 
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239 Услуге сервисирања регулационих затварача   0 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

240 Услуге одржавања опреме и софтвера за контролу рада 17 
пумпмих станица    0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

241 Услуга сервиса,поправке и испитивања дизалица у 
објектима предузећа   0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

242 Услуга и сервиса одржавање аутоматских чистача решетки 
црпних станица канализације   0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

243 
Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за 
извођење и потребних елабората за изградњу пословне 
зграде у Масариковој улици у Новом Саду.   1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 

244 Услуга израде техничке документације за изградњу дела 
канализационе мреже у улици Омладинска у Ветернику    500,000 500,000 500,000 500,000 

245 
Услуга израде техничке документације за изградњу 
секундарних водова водоводне и канализационе мреже и то 
са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу   3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

246 Услуга сервиса опреме за мониторинг канализационе 
мреже   0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

247 
Услуга израде пројекта адаптације система за уклањање 
вишка озона из ваздуха на објекту ГАУ филтера- СПДВ 
Штранд   2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

248 Услуга израде клијентске апликације и приказ података са 
постојеће "VipWIN" апликације   0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 

249 Услуга надоградње регулационо - управљачких панела   0 3,500,000 3,500,000 3,500,000 

250 
Услуга преноса канализационог InVIEW Web SCADA 
система са припадајућом базом података на  сервер, уз 
одржавање поменутог система   0 4,500,000 4,500,000 4,500,000 

251 Услуга имплементације постројења за пречишћавање 
отпадних вода у канализациони InVIEW Web SCADA систем   0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

252 Услуга израде техничке документације реконструкције ЦС 
Футог 1   0 700,000 700,000 700,000 

253 Услуга израде пројектно техничке документације 
реконструкције ЦС Р7   0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

254 Услуга израде техничке документације за реконструкцију 
канализације у сливу улице Николе Тесле у Новом Саду   0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

255 
Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за  
извођење, за изградњу повезног колектора за спајање 
јужног и северног слива канализације Новог Сада   0 0 0 0 

256 Услуга израде техничке за изградњу канализационе мреже 
на путу Шајкашког одреда (Транснафта)   0 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

257 
Услуга израде техничке документације за реконструкцију 
водоводне и канализационе мреже у улици Др. Лазе 
Станојeвића у Новом Саду   1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

258 

Услуга израде техничке документације за реконструкцију 
канализационе мреже у Бановинском пролазу  са 
припадајућом блоковском мрежом, а између улица Жарка 
Зрењанина и Јована Ђорђевића у Новом Саду   1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
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259 

Услуга израде техничке документације за  измештање 
канализационе мреже на углу улица Сентандрејског пута и 
Велебитске у Новом Саду 

  0 700,000 700,000 700,000 

260 
Услуга израде техничке документације  за изградњу 
канализационе мреже у улици Гаврила Принципа у Новом 
Саду   800,000 800,000 800,000 800,000 

261 
Услуга израде техничке документације за реконструкцију 
канализационе мреже на Футошком путу испред броја 34-38 
у Новом Саду   0 400,000 400,000 400,000 

262 

Услуга израде техничке документације за реконструкцију 
канализационе мреже дуж Руменачке улице и Руменачког 
пута од Авијатичарске улице до Краља Петра I у Новом 
Саду   4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

263 
Услуга израде техничке документације за изградњу 
водоводне и канализационе мреже за потребе комуналног 
опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II фаза)   7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 

264 Услуге вршења екстерног надзора над извођењем радова    500.000 500.000 500.000 500.000 

265 Услуге вршења пројектантског надзора над извођењем 
радова на изградњи НГЦ 1   4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

266 
Услуга израде техничке документације за изградњу 
унутрашње и спољашње хидрантске мреже на локалитету 
ВИК Масарикова 17   200,000 200,000 200,000 200,000 

267 Услуге фотокопирања и коричења пројектно техничке 
документације   495,000 495,000 495,000 495,000 

268 Услуга монтаже дифузора у контактним коморама 
технолошке фазе озонизације   200,000 200,000 200,000 200,000 

269 Услуга хаваријског одржавање опреме која припада систему 
грејања   200,000 200,000 200,000 200,000 

270 

Услуга израде идејног решења, пројекта за  грађевинску 
дозволу и пројекта за извођење, елабората заштите од 
пожара и елабората енергетске ефикасности за доградњу и 
надоградњу објекта у комплексу фабрике воде у Новом 
Саду - електро радионица   0 0 0 0 

271 Услуга сервиса и поправке алатних машина у Машинској 
радионици   0 495,000 495,000 495,000 

272 Услуге сервисирања диференцијалних трансмитера 
притиска на погону за прераду воде   495,000 495,000 495,000 495,000 

273 Услуга сервисирања електромотора пумпних агрегата   0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
274 Услуге сервисирања радио комуникационе опреме   1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

275 Услуга израде техничке документације за санацију 
напуштене депоније течног отпада на старом каћком путу.   0 0 0 0 

276 

Услуга израде Студије хидрауличкe анализе прве висинске 
зоне водоснабдевања Града Новог Сада у случају појаве 
пожара, са разрадом различитих сценарија и калибрацијом 
модела у ЕПАНЕТ-у   4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 
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277 Услуга одржавања и сервисирања система за уклањање 
резидуалног озона   495,000 495,000 495,000 495,000 

278 Услуга овлашћене акредитоване институције за потребе 
контроле квалитета сировина у процесу производње   250,000 250,000 250,000 250,000 

279 Услуге одржавање хигијене на објектима СПДВ на 
локалитету Филтер   495,000 495,000 495,000 495,000 

280 Услуга контроле и одржавања система катодне заштите на 
водоводном систему    0 200,000 200,000 200,000 

281 Услуга Дијагностике и термовизије са корективним мерама 
машинских и електроинсталација   0 495,000 495,000 495,000 

282 Услуга одржавања пумпне станице за хлађење озон 
генератора   495,000 495,000 495,000 495,000 

283 Услуга одржавања on line мерача мутноће у филтер 
станици Гау филтера   250,000 250,000 250,000 250,000 

284 Услуга сервисирања дуваљки ,,Кубичек,, на дограђеном 
делу система   495,000 495,000 495,000 495,000 

285 
Услуга израде усклађивања пројектно техничке 
документације за реконструкцију котларнице "Ђорђе 
Зличић"    495,000 495,000 495,000 495,000 

286 Услуга санације електротехничког дела компресорског 
постројења на локалитету фабрике воде Штранд   495,000 495,000 495,000 495,000 

287 Израда накнадне збирке исправа за експазионе посуде које 
се налазе у ПС код цркве у Лединцима   150,000 150,000 150,000 150,000 

288 Услуга сервисирања  виљушкара у станици за основно 
хлорисање   495,000 495,000 495,000 495,000 

289 Услуга ињектирања пукотина у бетону на објектима 
водовода   495,000 495,000 495,000 495,000 

290 Консултантске услуге за процес прераде и квалитет воде   495,000 495,000 495,000 495,000 
291 Услуга одржавања мерне опреме-Логера   0 0 450,000 450,000 
292 Услуга замена вентила на ЦС Сајлово 1   0 495,000 495,000 495,000 

293 Услуга доградњe варијабли у КЛИЈЕНТ апликацији (SQL 
сервер)   0 0 0 0 

294 Услуга сервисирања опреме за мониторинг подземних вода   495,000 495,000 495,000 495,000 

295 Услуга израде техничке документације за реконструкцију 
водоводне мреже у улици Лукијана Мушицког у Новом Саду   0 0 500,000 500,000 

296 Услуга израде техничке документације за реконструкцију 
високонапонске расклопне опреме у ТС Водовод 2   0 500,000 500,000 500,000 

297 
Услуга израде техничке документације за реконструкцију 
високонапонског напајања локалитета фабрике воде 
Штранд    0 500,000 500,000 500,000 

298 Услуга израде техничке документације за реконструкцију 
компензације реактивне енергије ПС Лиман   0 150,000 150,000 150,000 

299 Услуга израде техничке документације за реконструкцију  
пренапонске заштите локалитета фабрике воде Штранд   0 300,000 300,000 300,000 

300 Услуга ангажовања радника на привремено повременим 
пословима   44,660,000 44,660,000 44,660,000 44,660,000 
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301 Услуга дигитализације и миграције података   0 0 4,900,000 4,900,000 
302 Услуге правних савета и заступање   12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 
303 Услуге извршитеља   2,950,000 2,950,000 2,950,000 2,950,000 
304 Услуга израде печата за потребе предузећа   150,000 150,000 150,000 150,000 
305 Услуге рибљег ресторана   300,000 300,000 300,000 300,000 
306 Услуге ресторана националне кухиње   195,000 195,000 195,000 195,000 
307 Консултантске услуге из области јавних набавки   0 0 1,500,000 1,500,000 
308 Услуге сервиса Пидиона   300,000 300,000 300,000 300,000 

309 Услуге за обуке за ПРАГ процедуре, семинари за рад на 
међународним пројектима   300,000 300,000 300,000 300,000 

310 Услуга осигурања   0 0 20,000,000 20,000,000 
311 Услуга добровољног пензионог осигурања   0 32,500,000 32,500,000 32,500,000 

312 Консултантске услуге за унапређење пословних процеса из 
економских области   0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

313 Услуге ревизије финансијских извештаја   0 0 350,000 350,000 
314 Услуга одржавања лиценци за видео надзор   4,950,000 4,950,000 4,950,000 4,950,000 
315 Услуга кошења и одржавања зелених површина   0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

316 Услуга интегрисаног система заштите објеката ЈКП Водовод 
и канализација   0 46,000,000 46,000,000 46,000,000 

317 Услуга медицине рада   0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
318 Услуга израда Плана заштите и спасавања    0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
319 Услуга одржавања и сервиса средстава за кошење   0 0 0 490,000 

320 Консултантске услуге за израду процене угрожености за 
израду Плана заштите и спасавања   300,000 300,000 300,000 300,000 

321 Услуга калибрације и еталонирања етилометара и мерача 
концентрације гасова drager   0 240,000 240,000 240,000 

322 Услуга калибрације и еталонирања етилометара и мерача 
концентрације гасова honewell и обука   0 250,000 250,000 250,000 

323 Услуга прегледа и испитивања специјалне опреме   120,000 120,000 120,000 120,000 
324 Услуга обуке запослених за пружање прве помоћи   150,000 150,000 150,000 150,000 
325 Услуга испитивања услова радне околине   50,000 50,000 50,000 50,000 
326 Услуга испитивања вентила сигурности   120,000 120,000 120,000 120,000 
327 Услуга разврставања и испитивања судова под притиском   495,000 495,000 495,000 495,000 
328 Услуга испитивања опреме за рад   0 200,000 200,000 200,000 
329 Ревизија Плана заштите од пожара   490,000 490,000 490,000 490,000 

330 Ревизија лекарских прегледа  за радна места са повећаним 
ризиком   200,000 200,000 200,000 200,000 

331 Услуга сервиса противпожарне опреме   0 450,000 450,000 450,000 

332 Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и 
квалитета површинске воде   0 0 3,500,000 3,500,000 

333 Услуге сервиса лабораторијске опреме   0 0 0 3,500,000 

334 Услуга еталонирања посуђа и опреме у служби 
''Лабораторија''   0 0 0 3,000,000 

335 Услуге мониторинга параметара животне средине   800,000 800,000 800,000 800,000 
336 Услуге одржавања акредитације за службу ''Лабораторија''   200,000 200,000 200,000 200,000 
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337 Услуге потврђивања хемијских, микробиолошких и 
биолошких анализа   400,000 400,000 400,000 400,000 

338 Услуга праћења концентрације радионуклида у води   0 0 350,000 350,000 

339 Услуге одржавања акредитације према ИСО/ИЕЦ 17020 
  0 0 0 200,000 

340 Услуге надзора од стране Дирекције за мере и драгоцене 
метале   300,000 300,000 300,000 300,000 

341 Консултантске услуге за SCS ISO/IEC 17025   490,000 490,000 490,000 490,000 

342 
Услуга надзорне провере ИМС(SRPS ISO 9001:2015, SRPS 
ISO 14001:2015, SRPS ISO 45001:2018, SRPS EN ISO 
50001:2012 ) и HCCP система    0 495,000 495,000 495,000 

343 Услуга обуке интерних проверивача за SRPS ISO/IEC 
17025:2017   160,000 160,000 160,000 160,000 

344 Услуга обуке интерних проверивача у систему ИМС   0 450,000 450,000 450,000 
345 Услуга сертификације SRPS ISO/IEC 27001   0 0 0 300,000 

346 Консултантске услуге за ИМС и имплементацију ISO/IEC 
27001   490,000 490,000 490,000 490,000 

347 Услуга преузимања и збрињавање отпада   0 0 450,000 450,000 

348 Услуге одржавања/еталонирања мерила у лабораторији за 
контролисање водомера    350,000 350,000 350,000 350,000 

349 
Проширено одржавање информационог система 
,,Кориснички центар,, (ВИККЦ) са лиценцама за коришћење 
на годину дана   0 0 2,200,000 2,200,000 

350 Услуга посредовања у обезбеђењу карата и хотелског 
смештаја за службена путовања   0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

351 Услуга одржавања софтвера информационог системa 
служби ФОКМ и ХОКМ - Кориснички центар   0 0 0 2,000,000 

352 Услуга превођења   0 450,000 450,000 450,000 
353 Услуге графичког дизајна и припреме за штампу   0 485,000 485,000 485,000 

354 Услуга информисања грађана на електронским медијима и 
друштвеним мрежама   0 0 0 480,000 

355 Услуга снимања, монтаже и продукције видео записа    0 485,000 485,000 485,000 
356 Услуге израде графичке анимације   0 0 0 490,000 

357 Услуга анализе и израде плана информисања грађана у 
медијима   0 0 490,000 490,000 

358 Услуга дистрибуције информативног штампаног материјала   0 490,000 490,000 490,000 

359 Услуга квалитативног и квантитативног истраживања 
задовољства потрошача   0 0 0 485,000 

360 Услуга организовања новогодишње представе и поделе 
пакетића   0 0 0 300,000 

361 Услуга одржавања интернет презентације   420,000 420,000 420,000 420,000 

362 Услуга израде  интерактивне презентације за пројекат у 
школама   490,000 490,000 490,000 490,000 

363 Услуга одржавања телефонских апликација за андроид и 
ИОС   0 490,000 490,000 490,000 
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364 Услуга сервиса апарата за воду   0 100,000 100,000 100,000 
365 Фирмописачке услуге   0 495,000 495,000 495,000 
366 Услуга урамљивања   0 450,000 450,000 450,000 
367 Услуге организовања тимбилдинг активности   0 450,000 450,000 450,000 
368 Услуга организовања јубиларне годишњице ЈКП ВиК   0 0 0 0 
369 Услуге одржавања рачунарске опреме   0 0   2,500,000 
370 Услуге фиксног оператера   0 0 4,000,000 4,000,000 
371 Услуге мобилног оператера   0 0 4,950,000 4,950,000 
372 Услуга праћења возила – ГПС   2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 
373 Услуга одржавања путничких возила   0 0 4,600,000 4,600,000 
374 Услуга одржавања теретних возила   0 0 10,000,000 10,000,000 
375 Услуга одржавања радних машина   0 0 0 4,500,000 

376 Услуга сервиса и поправки пумпи високог притиска на 
специјалним канализационим возилима   0 0 0 2,500,000 

377 Услуга одржавања софтвера ESRI ArcGIS и GDi Localis - 
Visios   0 0 0 6,500,000 

378 Услуга продужења гаранција и одржавања виртуелне 
инфраструктуре (ESXi serveri, FC switch i 3Par storage)   0 4,950,000 4,950,000 4,950,000 

379 Услуге интернет провајдера   15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 

380 Услуга изнајмљивања Cloud сервиса за складиштење 
резервних копија   0 0 1,000,000 1,000,000 

381 Услуга поправке црева високог притиска   0 1,100,000 1,100,000 1,100,000 
382 Услуга поправке хидраулике и пнеуматике на возилима   0 0 0 1,500,000 
383 Услуге одржавања локалне рачунарске мреже   0 0 0 400,000 
384 Услуга одржавања телефонских инсталација   0 0 0 450,000 

385 Услуге поправке пумпи високог притиска и дизни (BOSCH и 
COMMON RAIL)   0 0 495,000 495,000 

386 Услуге одржавања телефонских централа "Panasonic" и 
припадајуће опреме   0 0 0 450,000 

387 Услуге стаклорезачке радионице   0 350,000 350,000 350,000 
388 Услуга техничког прегледа возила   0 900,000 900,000 900,000 
389 Услуга одржавања и баждарења тахографа   490,000 490,000 490,000 490,000 
390 Услуга прања возила   450,000 450,000 450,000 450,000 
391 Услуге поправке карданских вратила   400,000 400,000 400,000 400,000 
392 Услуге ауспух сервиса   0 250,000 250,000 250,000 
393 Услуге поправке турбокомпресора возила   0 0 0 300,000 
394 Услуга сервиса UPS уређаја   0 490,000 490,000 490,000 
395 Услуга одржавања Wireless мреже   0 490,000 490,000 490,000 

396 Услуге одржавања и сервисирања мотоцикала Piaggo 
Liberty   0 0 0 300,000 

397 Услуга одржавања и поправке гасне опреме   350,000 350,000 350,000 350,000 

398 Услуга одржавања и сервисирања алу браварије и пвц 
столарије    495,000 495,000 495,000 495,000 

399 Услуге израде пројекта и надзора за радове на 
реконструкцији рачунарске мреже на локацији Филтер   0 300,000 300,000 300,000 

400 Услуга реатеста ауто-гасних уређаја на возилима   0 0 250,000 250,000 
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401 
Услуга модернизације система редудантне комуникације 
постојећег SCADA система са извориштима и 
затварачницом   0 0 2,000,000 2,000,000 

402 Услуге праћења процесних параметара на дограђеном делу 
постројења   0 0 1,500,000 1,500,000 

403 Услуге машинске обраде   0 0 1,000,000 1,000,000 
404 Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата   0 0 5,000,000 5,000,000 

405 
Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције 
канализационе мреже и објеката који припадају ЈКП 
Водовод и канализација Нови Сад   0 0 2,100,000 2,100,000 

406 Услуга сервисирања канализационе SCADA апликација   0 0 1,500,000 1,500,000 

407 Услуге сервиса фреквентних регулатора произвођача 
Emerson и Danfoss   0 0 2,250,000 2,250,000 

408 Услуге техничког прегледа објеката   0 0 1,500,000 1,500,000 

409 Услуга израде идејног пројекта прања ГАУ филтера 
хлорисаном водом на локалитету Штранд   0 0 700,000 700,000 

410 

Услуга израде пројектно техничке документације, за 
канализацију употребљених вода, са пратећим објектима, 
од локалитета источно од Зрењанинског пута до улице 
Бајчи Жилинског у Новом Саду    0 0 10,000,000 10,000,000 

411 
Инструктивно саветовање на тему „Савремени инструменти 
корпоративног управљања, интерна ревизија и систем 
финансијског управљања и контроле“   0 0 240,000 240,000 

412 Услуга најма скеле или возила са дизалицом/корпом за 
радове на висини   0 0 490,000 490,000 

413 Услуга преноса података даљинског очитавања водомера   0 0 490,000 490,000 

414 Услуга сервиса и поправке разних бензинских, електро, 
моторних уређаја и алата за грађевинске радове   0 0 490,000 490,000 

415 Услуга поправке улазно-излазних модула даљинске 
управљачке јединице за канализационе црпне станице   0 0 200,000 200,000 

416 
Услуга одржавање апликација са постојећих ПЛЦ-ова 
Сектора "Канализације" 

  0 0 400,000 400,000 
417 Услуга карактеризације отпада са ППОВ 

  0 0 400,000 400,000 
418 Услуга ревизије котларница 

  0 0 495,000 495,000 
419 Услуге мерења вибрација 

  0 0 495,000 495,000 

420 Услугa сервисирaњa Апликaтивног софтверa нa подс. 
ФРУШКА ГОРА   0 0 495,000 495,000 

421 Услуга одржавања машинских инсталација водовода 
композитним материјалима   0 0 495,000 495,000 

422 Услуга сервисирања фибероптичке мреже предузећа   0 0 495,000 495,000 

423 Услуга сервиса опреме за мониторинг цурења на 
водоводној мрежи   0 0 100,000 100,000 
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424 
Услуга доградње ГИС софтвер - могућност обраде 
технолошких параметара - анализа резидуалног хлора на 
дистрибутивној мрежи   0 0 495,000 495,000 

425 
Услуга израде пројектно техничке документације мале 
соларне електране, на основу израђене студије на једном 
од објеката у фабрици воде "Штранд" у Новом Саду   0 0 495,000 495,000 

426 Услуга израде пројектно техничке документације за 
увођење грејања у магацину на Адицама   0 100,000 100,000 100,000 

427 

Услуга израде пројектно техничке документације, за 
изградњу фекалне и атмосферске канализације, за потребе 
објеката Радио телевизије Војводине (РТВ) у Сремској 
Каменици  0 0 500,000 500,000 

428 Услуга надоградње постојеће WEB SCADA   0 0 0 15.000.000 

429 Услуге ауспух сервиса -фаза 2 
 0 0 0 240.000 

430 Услуга техничког прегледа  радио станица 
 0 0 0 495.000 

431 

Услуга израде пројектнe документације за изградњу 
повезних колектора за спајање јужног и северног слива 
канализације Новог Сада 

 .0 0 0 12.000.000 

432  Услуга израде Процене ризика од катастрофа 
 0 0 0 1.000.000 

433 

Услуга израде идејног решења, пројекта за  грађевинску 
дозволу и пројекта за извођење, елабората заштите од 
пожара и елабората енергетске ефикасности за доградњу и 
надоградњу објекта у комплексу фабрике воде у Новом 
Саду - електро радионица и пумпна станица "Лиман" 

 0 0 0 350.000 

  Укупно услуге: 365,440,804 159,505,000 339,050,000 438,860,000 499,090,000 

  III Радови 
          

1 
Извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код 
Жежељевог моста (I–Фаза), са набавком и уградњом 
материјала 430,000,000         

2 Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне 
мреже 4,000,000         

3 Извођење радова на хаваријском одржавању система 
канализације 15,000,000         

4 Извођење радова на довођењу у првобитно или технички 
исправно стање раскопаних површина јавне намене 60,000,000         

5 
Извођење радова на регенерацији бунара БХД 7, 8 и 9 на 
изворишту ,,Ратно острво,, са набавком и уградњом 
материјала 15,692,395         
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6 
Извођење радова на регенерацији бунара БХД 6 и 8 на 
изворишту ,,Петроварадинска ада,, са набавком и уградњом 
материјала 11,534,020         

7 
Извођење радова на изградњи привремене водоводне 
мреже у делу радне зоне уз Руменачки пут,са набавком и 
уградњом материјала 0         

8 

Извођење радова на рушењу и изградњи објекта (П), за 
привремени боравак запослених на одржавању 
канализационе мреже на локалитету у улици Хаџи Ђериној 
у Новом Саду 20,000,000         

9 Извођење радова на санацији филтерских поља 2 и 6, у 
старој филтер станици, са набавком и уградњом материјала  16,828,193         

10 
Извођење радова на реконструкцији цевне галерије 
резервоара Татарско брдо са набавком и уградњом 
материјала 0         

11 Извођење радова на реконструкцији чворишта и вентила у 
шахотвима 0         

12 Извођење радова на уградњи шахт поклопаца и сливнички 
решетки 0         

13 
Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже са 
кућним прикључцима у улици Његошевој у Каћу, са 
набавком и уградњом материјала 3,500,000         

14 
Извођење радова на изградњи перионице возила сектора 
"Канализација" 0         

15 

Извођење радова на реконструкцији Буковачког доводника 
од улице Соње Маринковић (дуж Месечеве улице) до 
парцеле бр.1097 К.О. Сремска Каменица, са набавком и 
уградњом материјала 11,000,000         

16 

Извођење радова на реконструкцији канализације у улици 
Јанка Чмелика (од улице Облачића Рада до Корнелија 
Станковића) у Новом Саду, са набавком и уградњом 
материјала 27,897,202         

17 Извођење радова на хаваријском одржавању цевовода на 
мостовским конструкцијама  0         

18 
Извођење радова на изградњи и санацији ограда објеката 
ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом 
материјала 6,000,000         

19 Извођење радова на постављању расвете у унутрашњи 
простор централног магацина и на рени бунарима 0         

20 
Извођење радова на текућем одржавању објеката ЈКП 
"Водовод и канализација" са набавком и уградњом 
материјала 8,000,000         

21 Извођење радова на увођењу грејања у складишном 
простору магацина 0         
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22 
Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката 
ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом 
материјала 9,984,340         

23 Извођење радова на замени алуминијумске, пвц и дрвене 
столарије 9,386,000         

24 Извођење радова на реконструкцији рачунарске мреже са 
набавком и уградњом материјала 0         

25 Извођење радова на модеризацији и проширењу 
подсистема "Кол центар" 440,000         

26 Извођење радова на реконструкцији телефонске 
инсталације по објектима 477,600         

27 Извођење радова на санацији расвете на рени бунарима 
Штранд ЈКП ВИК    3,438,160         

28 
Извођење радова на доградњи објекта у комплексу фабрике 
воде у Новом Саду - просторије за пријем узорака у 
функцији лабораторије, са набавком и уградњом материјала 0         

29 Извођење радова на измештању високо напонског кабла са 
локације НГЦ-1 у Новом Саду 0         

30 
Извођење радова на реконструкцији објекта у улици 
Стевана Сремца бр.20 у Новом Саду, са набавком и 
уградњом материјала 0         

31 
Извођење радова на изградњи резервоара друге висинске 
зоне у насељу Буковац са набавком и уградњом материјалa     

0         

32 
Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе 
комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком 
и уградњом материјала   0         

33 
Извођење радова на изградњи канализационе мреже за 
потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са 
набавком и уградњом материјала   0         

34 Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне 
мреже   0 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

35 Извођење радова на хаваријском одржавању система 
канализације   0 25,000,000 25,000,000 25,000,000 

36 Извођење радова на довођењу у првобитно или технички 
исправно стање раскопаних површина јавне намене   0 50,000,000 50,000,000 50,000,000 

37 Извођење радова на санацији филтерских поља 7 и 12 у 
старој филтер станици,са набавком и уградњом материјала   0 0 17,000,000 17,000,000 

38 Извођење радова на хаваријском одржавању цевовода на 
мостовским конструкцијама    495,000 495,000 495,000 495,000 

39 
Извођење радова на реконструкцији објекта у улици 
Стевана Сремца бр.20 у Новом Саду, са набавком и 
уградњом материјала   0 9,000,000 9,000,000 9,000,000 

40 Извођење радова на комуникационом повезивању трафо 
станице ТС2 

  0 950,000 950,000 950,000 
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41 
Извођење радова на регенерацији бунара БХД 5 и 7 на 
изворишту ,,Петроварадинска ада,, са набавком и уградњом 
материјала.    12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 

42 Извођење радова на реконструкцији компресорског 
постројења у ПС Лиман,са набавком и уградњом материјала   0 0 0 0 

43 
Извођење радова на реконструкцији вакумског постројења 
са припадајућим инсталацијама  у ПС Лиман,са набавком и 
уградњом материјала   0 3,500,000 3,500,000 3,500,000 

44 
Извођење радова на замени  арматура и фазонских комада 
на цевоводу сирове воде, на првој фази изворишта" 
Петроварадинска ада",са набавком и уградњом материјала   10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

45 
Извођење радова на уградњи угаоних сливника у банкини, 
са набавком и уградњом материјала 

  0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

46 
Извођење радова на изградњи прикључка са водоводном 
мрежом за локалитет магацина Адице у Новом Саду са 
набавком и уградњом материјала   3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 

47 

Извођење радова на изградњи секундарних водова  
водоводне и канализационе мреже са периодичним 
пружањем исте на годишњем нивоу са набавком и 
уградњом материјала   15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 

48 
Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици 
Милетићевој у Лединцима, са набавком и уградњом 
материјала   0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

49 
Извођење радова на изградњи канализационе мреже у делу 
Карагаче у Петроварадину , са набавком и уградњом 
материјала   2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

50 Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у 
насељу Подбара, са набавком и уградњом материјала.    0 13,000,000 13,000,000 13,000,000 

51 Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у 
насељу Подбара, са набавком и уградњом материјала   0 0 0 34.000.000 

52 

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    0 45,000,000 45,000,000 45,000,000 

53 
Извођење радова на изградњи шахтова са припадајућом 
арматуром на цевоводу сирове воде од пескаре до 
Варадинског моста    0 0 0 0 

54 Извођење радова на Хаваријском одржавању јавних 
чесми,са набавком и уградњом материјала   2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

55 
Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе 
комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком 
и уградњом материјала    0 19,645,000 19,645,000 19,645,000 
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56 
Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са 
водоводним системом Новог Сада (I–Фаза), са набавком и 
уградњом материјала     0 100,000,000 100,000,000 100,000,000 

57 
Извођење радова на изградњи канализационе мреже за 
потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са 
набавком и уградњом материјала   0 25,000,000 25,000,000 25,000,000 

58 Извођење радова на постављању расвете у унутрашњи 
простор централног магацина и на рени бунарима   0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

59 Извођење радова на увођењу грејања у складишном 
простору магацина   0 4,950,000 4,950,000 4,950,000 

60 Извођење радова на изградњи платоа на локалитету 
"Адице"    4,100,000 4,100,000 4,100,000 4,100,000 

61 
Извођење радова на текућем одржавању објеката ЈКП 
"Водовод и канализација" са набавком и уградњом 
материјала   12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 

62 
Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката 
ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом 
материјала   0 8,000,000 8,000,000 8,000,000 

63 Извођење радова на замени алуминијумске, пвц и дрвене 
столарије   12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 

64 Извођење радова на реконструкцији телефонске 
инсталације по објектима   0 0 490,000 490,000 

65 Извођење радова на модеризацији и проширењу 
телефонске централе на локалитету "Масарикова"   490,000 490,000 490,000 490,000 

66 
Извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање 
насеља Боцке (прва зона водоснабдевања јужно од пута IIА 
реда 119), са набавком и уградњом материјала    0 0 72,094,054 72,094,054 

67 
Извођење радова на изградњи фекалне канализације 
насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске 
Каменице (I–фаза), са набавком и уградњом материјала    0 0 88,355,000 88,355,000 

68 Извођење радова на реконструкцији рачунарске мреже на 
локацији „ФИЛТЕР“ са набавком и уградњом материјала   0 0 4,900,000 4,900,000 

69 
Извођење радова на регенерацији бунара БХД 4, 6 и 10 на 
изворишту „Ратно острво“ са набавком и уградњом 
материјала   0 0 18,000,000 18,000,000 

70 
Извођење радова на реконструкцији хидрофорског 
постројења и цевног развода у објекту Чардак са набавком 
и уградњом материјала   0 0 4,000,000 4,000,000 

71 

Извођење радова на изградњи фекалне и атмосферске 
канализације, за потребе објеката Радио телевизије 
Војводине (РТВ) у Сремској Каменици, са набавком и 
уградњом материјала  0 0 16,000,000 16,000,000 
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72 
 

Извођење радова на санацији бунара БХД - 5 на изворишту 
''Ратно острво'', утискивањем нових дренова, са набавком и 
уградњом материјала  0 0 0 25.000.000 

73 
Извођење радова на изградњи станице за дохлорисање воде за 
пиће насеља Ковиљ, у Ковиљу, са набавком и уградњом 
материјала  0 0 0 12.000.000 

74 
Извођење радова на изградњи канализационих прикључака 
на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом 
материјала  0 0 0 24.000.000 

  Укупно радови: 653,177,909 73,585,000 391,630,000 612,469,054 707,469,054 

УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ 1,693,082,145 589,695,000 1,205,345.000 1,565,789,054 1,761,509,054 
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У току 2019. године Предузеће је планирало да за набавку добара, радова и услуга за 
обављање делатности утроши 1.761.509.054 динара. 

За набавку добара планирано је да се утроши 554.950.000 динара или 31,5%, за 
извршење услуга ће се утрошити 499.090.000 динара или 28,3%, а за извођење радова 
издвојиће се 707.469.054 динара или 40,2% од укупно планираних средстава за набавке. 

Од укупно планираних средстава за набавке, износ од 355.094.054 динара или 20,2% 
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 и 24.000.000 динара за извођење радова на изградњи 
канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом 
материјала 

Разлика од 1.406.415.000 динара или 79,8% финансираће се из сопствених средстава у 
циљу нормалног функционисања процеса пословања Предузећа.“  
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                  Поглавље „9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, мења се и гласи: 
 

                           „9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 

У 2019. години Предузеће планира инвестиционо улагање у наставке започетих радова у висини од 835.770.000 динара, од чега 
90.970.000 динара или 10,9% из сопствених средстава, а 744.800.000 динара или 89,1% из капиталних субвенција из буџета Града 
Новог Сада, од којих  се 713.800.000 динара односи на наставак радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста. 

У нове инвестиције у току 2019. године Предузеће ће уложити 612.044.000 динара. Износ од 345.094.054 динара или 56,4% 
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, 16.000.000 динара за извођење радова на изградњи фекалне и атмосферске канализације, за потребе 
објеката Радио телевизија Војводине (РТВ) у Сремској Каменици, 10.000.000 динара 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 и 24.000.000 динара за извођење радова на изградњи канализационих прикључака на   територији 
Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала 

За насеље Боцке је предвиђена  изградња фекалне канализације у укупној дужини од 15.000m. Прва фаза обухвата изградњу од 6500m 
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 266.949.946 динара или 43,6% нових инвестиција у 2019. години ће се финансирати из сопствених средстава.  
За извођење радова на санацији бунара БХД - 5 на изворишту ''Ратно   острво'', утискивањем нових дренова, са набавком и уградњом 
материјала планиран је износ од 85.000.000 динара, с тим да ће се у 2019. години реализовати радови у вредности од 25.000.000 
динара, а радови у вредности од 60.000.000 динара ће се обавити у 2020. години. Јавна набавка ће се у 2019. години спровести на 
укупну вредност.  
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9.1.ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА                                                          
         Прилог 14 

  у 000 динара 
 

Приоритет Назив капиталног 
пројекта 

Година 
почетка 

финансирања 
пројекта 

Година 
завршетка 

финансирања 
пројекта  

Укупна 
вредност 
пројекта 

Реализовано 
закључно са 
31.12.2018.  

 године 
Структура финансирања 

Износ према 
 извору 

финансирања 

2019 
план                      

(текућа 
година) 

2020 
план                              

(текућа 
+1 

година) 

2021 
план                            

(текућа 
+2 

године) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Извођење радова на 
изградњи резервоара 
друге висинске зоне у 
насељу Буковац, са 
набавком и уградњом 
материјала  

        Сопствена средства         
        Позајмљена средства         

2018 2019 30,000 15,000 Средства Буџета  (по контима) 15,000 15,000 0 0 

        Остало         

2 

Извођење радова на 
изградњи НГЦ-1, нова 
главна ЦС код Жежељевог 
моста (I–Фаза), са 
набавком и уградњом 
материјала 

        Сопствена средства         
        Позајмљена средства         

2018 2019 860,000 146,200 Средства Буџета  (по контима) 713,800 713,800 0 0 

        Остало         

3 

Извођење радова на 
изградњи кућних 
канализационих 
прикључака за делове 
насеља: Адице, Ветерник, 
Будисава, Руменка и Каћ, 
са набавком и уградњом 
материјала 

        Сопствена средства         
        Позајмљена средства         

2018 2019 56,000 40,000 Средства Буџета  (по контима) 16.000 16.000 0 0 

        Остало         

4 

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

        Сопствена средства         
        Позајмљена средства         

2018 2019 0 0 Средства Буџета  (по контима) 0 0     

        Остало         

5 

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

        Сопствена средства         
        Позајмљена средства         

2018 2019 0 0 Средства Буџета  (по контима) 0 0     

        Остало         
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6 

Услуга израде Студије 
изводљивости санације 
напуштене депоније течног 
отпада на старом Kаћком 
путу, заједно са истражним 
радовима 

2018 2019 12,000 6,000 Сопствена средства 6,000 6,000 0 0 
        Позајмљена средства         
        Средства Буџета  (по контима)         

        Остало         

7 

Услуга израде пројектне 
документације за изградњу 
и реконструкцију 
водоводне мреже у улици 
Савској у Новом Саду 

2018 2019 1,500 0 Сопствена средства 1,500 1,500 0 0 
        Позајмљена средства         
        Средства Буџета  (по контима)         

        Остало         

8 

Услуга израде Идејног 
пројекта и пројекта за 
извођење, за изградњу 
секундарне водоводне 
мреже у блоку улица 
Десанке Максимовић, 
Грачаничке, Марије 
Бурсаћ, Жичка Маршала 
Жукова, Васка Попе и 
Мила Милуновића у 
Адицама у Новом Саду 

2018 2019 1,800 0 Сопствена средства 1,800 1,800 0 0 
        Позајмљена средства         
        Средства Буџета  (по контима)         

        Остало         

9 

Услуга израде Идејног 
пројекта и пројекта за 
извођење, за изградњу 
секундарне водоводне 
мреже у блоку улица 
између улица Ђакона 
Авакума, Живојина 
Ћулума и канала ДТД у 
Новом Саду 

2018 2019 3,800 0 Сопствена средства 3,800 3,800 0 0 
        Позајмљена средства         
        Средства Буџета  (по контима)         

        Остало         

10 

Услуга израде Идејног 
пројекта и пројекта за 
извођење, за изградњу 
секундарне водоводне 
мреже у улицама 
Славујева и Аврама 
Мразовића у насељу 
Адице, у Новом Саду 

2018 2019 800 0 Сопствена средства 800 800 0 0 
        Позајмљена средства         
        Средства Буџета  (по контима)         

        Остало         

11 

Услуга израде идејног 
пројекта и пројекта за 
извођење за 
реконструкцију пумпне 
станице Чардак у Сремској 
Каменици 

2018 2019 800 0 Сопствена средства 800 800 0 0 
        Позајмљена средства         
        Средства Буџета  (по контима)         

        Остало         
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12 

Услуга израде 
усклађивања пројектно 
техничке документације за 
реконструкцију пумпне 
станице код цркве у 
Лединцима 

2018 2019 300 0 Сопствена средства 300 300 0 0 
        Позајмљена средства         
        Средства Буџета  (по контима)         

        Остало         

13 

Услуга израде 
усклађивања пројектно 
техничке документације за 
реконструкцију цевне 
галерије резервоара 
Татарско брдо 

2018 2019 495 0 Сопствена средства 495 495 0 0 
        Позајмљена средства         
        Средства Буџета  (по контима)         

        Остало         

14 

Услуга израде пројектно 
техничке документације за 
изградњу секундарних 
водова водоводне и 
канализационе мреже и то 
са периодичним пружањем 
исте на годишњем нивоу 

2018 2019 4,000 1,000 Сопствена средства 3,000 3,000 0 0 
        Позајмљена средства         
        Средства Буџета  (по контима)         

        Остало         

15 

Услуга израде идејног 
пројекта и пројекта за 
извођење, за 
реконструкцију 
компресорског постројења 
у ПС Лиман 

2018 2019 495 0 Сопствена средства 495 495 0 0 
        Позајмљена средства         
        Средства Буџета  (по контима)         

        Остало         

16 

Услуга израде идејног 
пројекта и пројекта за 
извођење, за 
реконструкцију вакумског 
постројења и вакумских 
инсталација у ПС Лиман 

2018 2019 495 0 Сопствена средства 495 495 0 0 
        Позајмљена средства         
        Средства Буџета  (по контима)         

        Остало         

17 

Услуга израде пројектне 
документације за изградњу 
водоводне и 
канализационе мреже,  за 
потребе комуналног 
опремања локалитета 
Југовићево у Новом Саду 

2018 2019 4,500 0 Сопствена средства 4,500 4,500 0 0 
        Позајмљена средства         
        Средства Буџета  (по контима)         

        Остало         

18 
Услуга израде елабората о 
стању и трендовима 
квалитета подземне воде 

2018 2019 1,000 0 Сопствена средства 1,000 1,000 0 0 
        Позајмљена средства         
        Средства Буџета  (по контима)         
        Остало         

19 

Услуге вршења контроле 
пројектно техничке 
документације и техничке 
контроле пројеката 

2018 2019 495 0 Сопствена средства 495 495 0 0 
        Позајмљена средства         
        Средства Буџета  (по контима)         

        Остало         
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20 

Извођење радова на 
регенерацији бунара БХД 
7 ,8 и 9 на изворишту 
,,Ратно острво'', са 
набавком и уградњом 
материјала 

2018 2019 16,000 14,000 Сопствена средства 2,000 2,000 0 0 
        Позајмљена средства         
        Средства Буџета  (по контима)         

        Остало         

21 

Извођење радова на 
изградњи привремене 
водоводне мреже у делу 
радне зоне уз Руменачки 
пут,са набавком и 
уградњом материјала 

2018 2019 0 0 Сопствена средства 0 0 0 0 
        Позајмљена средства         
        Средства Буџета  (по контима)         

        Остало         

22 

Извођење радова на 
рушењу и изградњи 
објекта (П), за привремени 
боравак запослених на 
одржавању канализационе 
мреже на локалитету у 
улици Хаџи Ђериној у 
Новом Саду 

2018 2019 20,000 10,000 Сопствена средства 10,000 10,000 0 0 
        Позајмљена средства         
        Средства Буџета  (по контима)         

        Остало         

23 

Извођење радова на 
реконструкцији цевне 
галерије резервоара 
Татарско брдо са 
набавком и уградњом 
материјала 

2018 2019 3,500 0 Сопствена средства 3,500 3,500 0 0 
        Позајмљена средства         
        Средства Буџета  (по контима)         

        Остало         

24 

Извођење радова на 
изградњи-водоводне 
мреже у Његошевој улици 
у Каћу, са набавком и 
уградњом материјала 

2018 2019 3,500 1,500 Сопствена средства 2,000 2,000 0 0 
        Позајмљена средства         
        Средства Буџета  (по контима)         

        Остало         

25 

Извођење радова на 
изградњи перионице 
возила сектора 
„Канализација“ 

2018 2019 20,000 0 Сопствена средства 20,000 20,000 0 0 
        Позајмљена средства         
        Средства Буџета  (по контима)         

        Остало         

26 

Извођење радова на 
реконструкцији Буковачког 
доводника од улице Соње 
Маринковић (дуж 
Месечеве улице) до 
парцеле бр.1097 К.О. 
Сремска Каменица, са 
набавком и уградњом 
материјала 

2018 2019 11,000 5,000 Сопствена средства 6,000 6,000 0 0 
        Позајмљена средства         
        Средства Буџета  (по контима)         

        Остало         
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27 

Извођење радова на 
доградњи објекта у 
комплексу фабрике воде у 
Новом Саду – просторије 
за пријем узорака у 
функцији лабораторије, са 
набавком и уградњом 
материјала 

2018 2019 3,700 0 Сопствена средства 3,700 3,700 0 0 
        Позајмљена средства         
        Средства Буџета  (по контима)         

        Остало         

28 

Услуга израде пројекта за 
грађевинску дозволу и 
пројекта за извођење, за 
изградњу  колектора кишне 
канализације дуж улица: 
професора Грчића, 
Милеве Симић и 
Клисанског пута у Новом 
Саду 

2018 2019 3,400 1,130 Сопствена средства 2,270 2,270 0 0 
        Позајмљена средства         
        Средства Буџета  (по контима)         

        Остало         

29 

Услуга израде пројекта за 
грађевинску дозволу и 
пројекта за извођење, за 
изградњу источног 
колектора кишне 
канализације дуж улица 
Темерински пут  и 
Приморске у Новом Саду 

2018 2019 4,400 1,500 Сопствена средства 2,900 2,900 0 0 
        Позајмљена средства         
        Средства Буџета  (по контима)         

        Остало         

30 

Услуга израде пројекта за 
грађевинску дозволу и 
пројекта за извођење, за 
изградњу колектора кишне 
канализације дуж улице 
Сентандрејски пут у Новом 
Саду 

2018 2019 3,500 50 Сопствена средства 3,450 3,450 0 0 
        Позајмљена средства         
        Средства Буџета  (по контима)         

        Остало         

31 

Услуга израде пројектне 
документације за изградњу 
секундарне водоводне 
мреже на делу Самарског 
пута и Дунавске улице у 
Лединцима 

2018 2019 1,500 750 Сопствена средства 750 750 0 0 
        Позајмљена средства         
        Средства Буџета  (по контима)         

        Остало         

32 

Услуга израде пројектне 
документације за изградњу 
секундарне водоводне 
мреже у делу насеља 
Липарије и Торине у 
Лединцима 

2018 2019 2,500 540 Сопствена средства 1,960 1,960 0 0 
        Позајмљена средства         
        Средства Буџета  (по контима)         

        Остало         



39 
 

33 

Услуга израде пројекта за 
грађевинску дозволу и 
пројекат за извођење, 
магацина за привремено 
одлагање опасног отпада 
на локалитету Адице у 
Новом Саду 

2018 2019 2,000 0 Сопствена средства 2,000 2,000 0 0 
        Позајмљена средства         
        Средства Буџета  (по контима)         

        Остало         

34 

Усл. Изр. Прој. За 
грађевинску дозволу и 
пријекат за извођење 
радова за изградњу 
секундарне водоводне 
мреже на Ширинама 

2018 2019 1,488 0 Сопствена средства 1,488 1,488 0 0 
        Позајмљена средства         
        Средства Буџета  (по контима)         

        Остало         

35 

Услуга израде пројекта за 
грађевинску дозволу и 
пројекта за извођење 
радова  за изградњу црпне 
станице канализације са 
потисним водом, на новом 
мосту преко канала ДТД у 
Приморској улици у Новом 
Саду 

2018 2019 1,980 0 Сопствена средства 1,980 1,980 0 0 
        Позајмљена средства         
        Средства Буџета  (по контима)         

        Остало         

36 

Услуга израде пројекта за 
грађевинску дозволу и 
пројекта за извођење, за 
изградњу канализационе 
мреже у делу Карагаче до 
пута за Буковац у 
Петроварадину 

2018 2019 593 1 Сопствена средства 592 592 0 0 
        Позајмљена средства         
        Средства Буџета  (по контима)         

        Остало         

37 

Идејни пројекат са пилот 
постројењем и монитор. 
БХД – 1 

2018 2019 900 0 Сопствена средства 900 900 0 0 
        Позајмљена средства         
        Средства Буџета  (по контима)         
        Остало         

Укупно: 

        Сопствена средства 90,970 90,970 0 0 
        Позајмљена средства         
        Средства Буџета  (по контима) 744,800 744,800 0 0 
        Остало         

Укупно:     1,078,441 242,671   835,770 835,770 0 0 
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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 0 0 0 0 0 0 

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 34,000 0 0 0 0 34,000 

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 0 0 0 0 0 0 

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 
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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 

30 

Извођење радова на санацији 
бунара БХД - 5 на изворишту 
''Ратно   острво'', утискивањем 
нових дренова, са набавком и 
уградњом материјала 

Сопствена 
средства 2019 2020 85,000 0 0 0 0 25,000 

31 

Извођење радова на изградњи 
канализационих прикључака на  
 територији Града Новог Сада, 
са набавком и уградњом 
материјала 

Средства 
Буџета 2019 2019 24,000 0 0 0 0 24,000 

32 

Извођење радова на изградњи 
станице за дохлорисање воде 
за пиће  насеља Ковиљ, у 
Ковиљу, са набавком и 
уградњом материјала 

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

Укупно:       672,044 0 121,195 

 

293,695 

 

499,044 612,044 
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Средства планирана за наставке инвестиционих улагања у 2019. години утрошиће се 
на следећи начин: 
- у водоводни систем Града Новог Сада уложиће се укупно 47.783.000 динара, од тога 
из сопствених средстава 32.783.000 динара, а из средстава буџета Новог Сада 
15.000.000 динара, 
- у систем за одвођење отпадних вода Новог Сада уложиће се 746.992.000 динара, од 
тога из средстава буџета Новог Сада укупно 729.800.000 динара, а из сопствених 
средстава разлика од 17.192.000 динара, 
- за побољшање самог функционисања процеса пословања у Предузећу уложиће се 
40.995.000 динара сопствених средстава. 
 
Средства планирана за нове инвестиционе радове у 2019. години утрошиће се на 
следећи начин: 
- у водоводни систем Града Новог Сада уложиће се укупно 350.739.000 динара, и то 
159.000.000 динара сопствених средстава, а из средстава буџета Новог Сада укупно 
191.739.000 динара, 
- у систем за одвођење отпадних вода Новог Сада уложиће се 198.355.000 динара, и 
то из средстава буџета Новог Сада укупно 153.355.000 динара, а 45.000.000 динара из 
сопствених средстава Предузећа, 
- за побољшање самог функционисања процеса пословања у Предузећу уложиће се 
62.950.000 динара сопствених средстава.“ 
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                       II   Ова одлука се доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања 
 сагласности. 

 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
 
 

____________________________ 
Тијана Санал 
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Образложење 
 

По налогу руководства стручне службе Предузећа извршиле су анализу планских позиција 
Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2019 . годину, при чему је 
уочена неопходност следећих изменa: 

 
У поглављу: 4) ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА у 
тачки 4.4. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ одраађене су само текстуалне измене у складу са 
изменом Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа “Водовод и 
канализација“ Нови Сад за 2019. годину. 
 
У поглављу 8) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ, у табели ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА 
НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА, извршене су следеће измене: 
 
У делу I Добра 
 

• Додаје се нова позиција 154. Набавка и монтажа обавештајних табли за све локације 
и појединачне објекте од стратешког значаја у износу од 3.500.000 динара, 
Стекли су се услови за наставак постављања обавештајних табли за све локације и 
појединачне објекте од стратешког значаја. 
 

 У делу II Услуге 
 

• Самањује се позиција 264. Услуге вршења екстерног надзора над извођењем радова, 
са 3.000.000 динара на 500.000 динара, 
Сагледавањем потреба за ангажовањем екстерног надзора над извођењем радова, а 
према       тренутној динамици извођења свих радова, дошло се до закључка да је 
потребно умањити планирана средства за предметну услугу 
 

• Брише се позиција 270. Услуга израде идејног решења, пројекта за  грађевинску 
дозволу и пројекта за извођење, елабората заштите од пожара и елабората 
енергетске ефикасности за доградњу и надоградњу објекта у комплексу фабрике 
воде у Новом Саду - електро радионица,   
У претходној варијанти плана било је планирано да се уради надоградња и доградња 
електро радионице. Након договора који су уследили, планира се и израда новог 
плитког крова над ПС ""Лиман"". Пумпна станица је саставни део објекта, кров 
преставља јединствену целину са поментом надоградњом. Постојећи раван кров 
прокишњава.Из тих разлога додаје се следећа позиција. 
 

• Додаје се позиција 433. Услуга израде идејног решења, пројекта за  грађевинску 
дозволу и  пројекта за извођење, елабората заштите од пожара и елабората 
енергетске    ефикасности за доградњу и надоградњу објекта у комплексу фабрике воде 
у Новом Саду - електро  радионица и пумпна станица "Лиман" 
 

• Додаје се нова позиција 428. Услуга надоградње постојеће WEB SCADA, у износу од 
15.000.000 динара, 
 Због тренутних ограничења неопходно је   извршити надоградњу постојеће апликације 
и     омогућити прихват сигнала са удаљених локација и тиме повећати поузданост 
рада система. 
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• Додаје се нова позиција 429. Услуге ауспух сервиса -фаза 2,  у износу од 240.000 
динара, 
Процена је да  планирани износ за ову намену неће бити довољан. 
 

• Додаје се нова позиција 430. Услуга техничког прегледа радио станица у износу до 
495.000 динара, 
Након спроведеног поступка за добијање дозвола за рад радио система неопходно је 
извршити технички преглед радио станица по налогу „РАТЕЛ“-а до 31.12.2019. и 
доставити извештај о техничком прегледу.  
 

• Брише се позиција 255. Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за  
извођење, за изградњу повезног колектора за спајање јужног и северног слива 
канализације Новог Сада, са износом од 25.000.000 динара, 

• Предметни пројекат обухвата врсту радова „микротунелинга“. Проучавањем и 
обиласком више градилишта на којима се изводе радови методом „микротунелинга“ од 
стране стручних лица нашег предузећа,  дошло се до закључка да у Европи постоји 
неколико извођача који се баве извођењем овакве врсте радова, које приликом 
извођења прате одређени пројектанти. У нашој земљи не постоји пројектант са овом 
врстом референце за пројектовање овог типа објекта. Имајући у виду, да је 
технологија извођења радова методом „микротунелинга“ специфична и непозната 
пројектантима са квалификационе листе нашег предузећа,  донета је одлука да се 
пројектно техничка документација за ову изузетно важну инвестицију разради на нивоу 
пројекта за грађевинску дозволу у зони „микротунелинга“. Пројекат за извођење на 
предметној деоници ће бити саставни део предмета јавне набавке извођења радова, 
где ће потенцијални извођачи израдити пројекат за извођење,  разрадити технологију 
и самим тим преузети одговорност за квалитет изведених радова. Из свега наведеног, 
потребно је брисати постојећу позицију а додати следећу нову . 
 

• Додаје се позиција 431. Услуга израде пројектне документације за изградњу повезних 
колектора за спајање јужног и северног слива канализације Новог Сада,  у износу од 
12.000.000 динара 

• Додаје се позиција 432.Услуга израде Процене ризика од катастрофа, са износом од 
1.000.000 динара. 
Због измене закона о ванредним ситуацијама 
 

У делу III Радови 

• Брише се позиција 42. Извођење радова на реконструкцији компресорског 
постројења у ПС Лиман,са набавком и уградњом материјала, у износу од 3.500.000 
динара,   
 Израда пројектно техничке документације за извођење радова на реконструкцији 
компресорског постројења у ПС Лиман, са набавком и уградњом материјала, се не 
одвија према планираној динамици, те из тог разлога није могуће у овој години 
покренути јавну набавку за извођење радова, те се ова позиција брише. 
 

• Самањује се позиција 51. Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже 
у насељу Подбара, са набавком и уградњом материјала, са 43.000.000 динара на 
34.000.000 динара, 
Образложење разлога измене  директно је повезано са извођењем радова на 
реконструкцији саобраћајница у насељу Подбара које изводи Градска управа за 
грађевинско земљиште и инвестиције. Након усклађивања поменутих радова, дошло 
се до закључка, да је због смањеног обима радова на изградњи саобраћајница 
потребно смањити и обим радова на реконструкцији канализационе мреже. Из тог 
разлога умањена су потребна средства за планиране радове. 
 

• Додаје се позиција 72. Извођење радова на санацији бунара БХД - 5 на изворишту 
''Ратно   острво'', утискивањем нових дренова, са набавком и уградњом материјала, 
у износу од 85.000.000 динара, планирана реализација у 2019.години је 25.000.000 
динара, а у 2020. години 60.000.000 милиона динара 
Водозахватни објекти на изворишту „Ратно острво“ изграђени су током деведесетих 
година прошлог века, у периоду када је била отежана набавка квалитетних материјала 
за израду дренова због санкција Међународне заједнице. Подземна вода је веома 
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агресивна и због лошег квалитета коришћеног челика, дошло је до убрзаног пропадања 
дренова и њиховог урушавања. Дренови су се временом толико истањили да их 
одржава само ухваћена инкрустрација тако да је веома отежано њихово чишћење. 
Приликом регенерације, процесом чишћења наталоженог материјала, долази до 
урушавања дренова. Тренутно је на свим бунарима ликвидирано по неколико дренова 
(у просеку по два од осам уграђених) а преостали су у критичном стању што је 
потврђено елаборатом Института за водопривреду ''Јарослав Черни'' из Београда. 

Посебно је критична ситуација на бунару БХД – 5, где се специфична издашност 
спустила на 3 l/s/m, тако да се водозахватним објектом (бунаром) експлоатише мање 
од 40 l/s од могућих 100 l/s. Утискивањем нових дренова „Felman“ методом која је 
далеко квалитетнија од коришћене „Renny“ методе, добиће се издашност бунара од 
око 120 l/s. Овом методом могу се користити прохронски челик што ће и значајно 
продужити век трајања бунара. Реализацијом наведене активности као и извођењем 
санације на осталим бунарима изворишта ''Ратно острво'' значајно би се повећао 
капацитет изворишта користећи већ постојећу инфраструктуру, продужио би се век 
трајања бунара и битно олакшало њихово одржавање. Процењена вредност санације 
је 85.000.000 динара, а процена изградње новог водозахвата са истим 
карактеристикама је око 250.000.000 динара. На основу свега наведеног од изузетног 
је значаја и важности одржавање постојећих бунара, а имајући у виду да друга 
водозахватна места за изградњу ових објеката не постоје на територији Новог Сада. 

• Додаје се позиција 73. Извођење радова на изградњи станице за дохлорисање воде 
за  
 пиће насеља Ковиљ, у Ковиљу, са набавком и уградњом материјала, у износу од      
12.000.000   динара 
На основу урађене Пројектно техничке документације за „Услугу израде идејног 
пројекта и пројекта за извођење станице за дохлорисање воде за пиће насеља Ковиљ, 
у Ковиљу“ и добијања Грађевинске дозволе ROP-NSD-8084-CPI-1/2019 oд 31.5.2019., 
потребно је извршити „Извођење радова на изградњи станице за дохлорисање воде за 
пиће насеља Ковиљ, у Ковиљу“. 
 

• Додаје се позиција 74. Извођење радова на изградњи канализационих прикључака на 
  територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала, у износу од 
24.000.000   динара, 
Предузеће предлаже прерасподелу средстава, у износу од 24.000.000,00 динара, са 
активности: Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака за 
делове насеља: Адице, Ветерник, Будисава, Руменка и Каћ, са набавком и уградњом 
материјала – Наставак реализације уговорених обавеза. 
Због ступања на снагу измене Закона о озакоњењу објеката, број захтева за 
прикључење је преполовљен у односу на планирани. Прикључени су сви објекти који 
су имали услова за прикључење у поменутим деловима Града Новог Сада, односно 
извршени су радови на изградњи око 1830 кућних канализационих прикључака и 
уписом у грађевински дневник, радови су завршени 13.08.2019. године. 
Тако би се средства у износу од 24.000.000,00 динара, усмерила на реализацију нове 
активности: Извођење радова на изградњи канализационих прикључака на територији 
Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала. 
Према сазнањима ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, Градска управа за 
грађевинско земљиште и инвестиције изводи радове на изградњи канализационе 
мреже, чиме ће се стећи услови за прикључење нових објеката на територији Града 
Новог Сада. Поред нових објеката, могли би се прикључити и сви објекти на већ 
изграђеним канализационим мрежама, а да имају услове за прикључење који су у 
складу са изменом Закона о озакоњењу објекта. 
Овом инвестицијом би осим подизања животног стандарда грађана, већина септичких 
јама могла бити ван употребе, што је значајно са еколошког аспекта као и са 
становишта заштите подземних резерви воде. 
 

• Брише се позиција 53. Извођење радова на изградњи шахтова са припадајућом 
арматуром на цевоводу сирове воде од пескаре до Варадинског моста, у износу од 
8.000.000 динара. 
Образложење: Израда пројектно техничке документације за извођење радова на 
изградњи шахтова са припадајућом арматуром на цевоводу сирове воде од пескаре 
до Варадинског моста, се не одвија према планираној динамици, и из тог разлога није 
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могуће у овој години покренути јавну набавку за извођење радова, те се ова позиција 
брише. 
 
 

- у поглављу 9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА, извршене су следеће измене: 
 
- у тачки 9.1. План инвестиционих улагања 

 
• Брише се позиција 21.Извођење радова на изградњи привремене водоводне мреже у 

 делу радне зоне уз Руменачки пут,са набавком и уградњом материјала 
   Водоводна мрежа у делу радне зоне уз Руменачки пут пројектована је за потребе 

трећих лица,  а  у сврху водоснабдевања индустријских објеката. Након завршетка 
пројекта који је финансиран од стране трећих лица, истима је понуђен уговор за 
изградњу недостајуће водоводне мреже који су они одбили да потпишу чиме су 
званично и одустали од захтева за изградњом, те из тих разлога одустајемо од 
реализације поменуте инвестиције. 

 
• Смањује се позиција 3. Извођење радова на изградњи кућних канализационих 

 прикључака за делове насеља: Адице, Ветерник, Будисава, Руменка и Каћ, са 
 набавком и уградњом материјала, са 40.000.000 динара на 16.000.000 динара. 

      Образложење исто као и код позиције 74. 
 

- у тачки 9.2. План инвестиција 
 

• Брише се тачка 7. Извођење радова на реконструкцији компресорског постројења  у 
ПС Лиман,са набавком и уградњом материјала, 

             Образложење исто као и код позиције 42. 
• Смањује се позиција 16.Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у 

насељу Подбара, са набавком и уградњом материјала, са 43.000.000 динара на 
34.000.000 динара, 

         Образложење исто као и код позиције 51. 
• Брише се позиција 18.Извођење радова на изградњи шахтова са припадајућом 

 арматуром на цевоводу сирове воде од пескаре до Варадинског моста, 
     Образложење исто као и код позиције 53. 
• Додаје се позиција 30. Извођење радова на санацији бунара БХД - 5 на изворишту 

''Ратно    острво'',утискивањем нових дренова, са набавком и уградњом материјала, 
у износу од 85.000.000  динара. 

     Образложење исто као и код позиције 72. 
• Додаје се позиција 31.Извођење радова на изградњи канализационих прикључака на  

 територији  Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала, са износом 
од 24.000.000 динара, 
Образложење исто као и код позиције 74. 

• Додаје се позиција 32.Извођење радова на изградњи станице за дохлорисање воде за 
 пиће  насеља Ковиљ, у Ковиљу, са набавком и уградњом материјала 

      Образложење исто као и код позиције 73. 
                           

    
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“, НОВИ САД 
 
 
________________________________________ 
           ДИРЕКТОР, Гвозден Перковић 

 
 
                                                                                                                               
  


