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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

Масарикова 17 
Нови Сад  

 

 

 

Број:  4.3. – 4730/1 

Дана: 25. фебруар 2020. 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 

107. седници одржаној 25. фебруара  2020. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа 

,,Водовод и канализација'' Нови Сад за 2020. годину 

 

I У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ 
Нови Сад за 2020. 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 2020. годину, који доноси Скупштина Града Новог Сада. 

Капиталне субвенције које се добијају из буџета Града за 2020. годину планиране су у 
износу од 1.350.047.766,5 динара, од којих  је намењено:  
- 75.000.000 динара за радове на санацији бунара БХД 8 на изворишту ''Ратно острво'', 
утискивањем нових дренова као наставак реализације обавеза, 
- 90.000.000 динара за извођење радова на изградњи магистралног цевовода од 
Руменачког пута до улице Иве Лоле Рибара у Ветернику, са набавком и уградњом 
материјала, 
- 57.000.000 динара за извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у  
насељу Сајлово у Новом Саду (I–фаза), са набавком и уградњом материјала као 
наставак реализације обавеза, 
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- 19.645.000 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе 
комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала као 
наставак реализације уговорених обавеза, 
- 76.820.000 динара за извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним 
системом Новог Сада (I–Фаза), са набавком и уградњом материјала као наставак 
реализације уговорених обавеза, 
- 71.967.766,50 динара за извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање 
насеља Боцке (прва зона водоснабдевања јужно од пута IIА реда 119), са набавком и 
уградњом материјала као наставак реализације уговорених обавеза, 
- 37.000.000 динара за додатне радове на извођењу радова на изградњи НГЦ-1, нова 

главна ЦС код Жежељевог моста (I–Фаза), са набавком и уградњом материјала, 

- 453.000.000 динара за извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код 
Жежељевог моста (I–Фаза), са набавком и уградњом материјала као наставак 
реализације започетих активности, 
- 300.000.000 динара за извођење радова на изградњи канализације употребљених 
вода, са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до улице 
Бајчи Жилинског у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала, 
- 25.000.000 динара за извођење радова на изградњи канализационе мреже за 
потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом 
материјала као наставак реализације уговорених обавеза, 
- 134.765.000 динара за извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља 
Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (I–фаза), са набавком и 
уградњом материјала као наставак реализације уговорених обавеза, 
- 9.850.000 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 као наставак реализације уговорених 
обавеза, 
 
Средства за реализацију Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног 
предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и 
канализације  за 2020. годину који се не финансирају из буџета Града Новог Сада, 
Предузеће ће обезбедити из сопствених средстава у износу од 246.991.475,41 динара, 
од чега се 46.991.475,41 динара односи на инвестициона улагања, 80.000.000 динара на 
текуће одржавање водовода и 120.000.000 динара на текуће одржавање канализације. 

 
 

Прилог 4 

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

Позиција Назив програмске позиције 
Планирана вредност 

за 2020.годину 

Група 
радова I 

В О Д О В О Д  390.432.766,50 

2. ИЗВОРИШТА 75.000.000,00 

8. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ 
МРЕЖЕ  

315.432.766,50 

 
Група 

радова II К А Н А Л И З А Ц И Ј А 959.615.000,00 

12. ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 490.000.000,00 

14. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА 
КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ  469.615.000,00 

 

 У К У П Н О  (I + II): 1.350.047.766,50 
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СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

      
     

у динарима 

01.01. - 31.12.2019. године 

Приход Планирано  
Пренето из 

буџета 
Реализовано                                                                      
(процена) 

Неутрошено  

Износ 
неутрошених 
средстава из 

ранијих година                                     
(у односу на 
претходну) 

  1 2 3 4 (2-3) 5 

Субвенције 1,063,646,916.45 385,441,000 385,441,000 0 0 

Остали приходи 
из буџета* 

          

УКУПНО 1,063,646,916.45 385,441,000 385,441,000 0 0 

 

 

  
у динарима   

Приход 
План за период 01.01-31.12.2020. 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 353,512,000 707,024,000 1,060,536,000 1,350,047,766.50 

 Остали приходи 
из буџета* 

        

 УКУПНО 353,512,000 707,024,000 1,060,536,000 1,350,047,766.50 
 * Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном 

позиву, конкурсу и сл).” 
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Тачка ,,4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2020. ГОДИНУ'' мења се и гласи: 

 
 

“4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2020. ГОДИНУ 
Прилог 5 

 

 
 

     
у динарима 

Р. 
бр. 

Трошкови запослених 
План  
01.01-

31.12.2019. 

Процена  
01.01-

31.12.2019. 

План 
01.01-

31.03.2020. 

План 
01.01-

30.06.2020. 

План 
01.01-

30.09.2020. 

План  
01.01-

31.12.2020. 

1. 

Маса НЕТО зарада (зарада по 
одбитку припадајућих пореза и 
доприноса на терет 
запосленог) 

470,466,265 470,466,265 130,603,346 261,206,692 391,810,038 522,413,384 

2. 

Маса БРУТО 1  зарада (зарада 
са припадајућим порезом и 
доприносима на терет 
запосленог) 

651,995,300 651,995,300 181,203,803 362,407,606 543,611,409 724,815,213 

3. 

Маса БРУТО 2 зарада (зарада 
са припадајућим порезом и 
доприносима на терет 
послодавца)  

768,702,459 768,702,459 212,280,255 424,560,510 636,840,765 849,121,022 

4. 
Број запослених  по кадровској 
евиденцији - УКУПНО* 

732 732 732 732 732 732 

4.1.  - на неодређено време 722 722 722 722 722 722 

4.2. - на одређено време 10 10 10 10 10 10 

5 Накнаде по уговору о делу 648,000 648,000 162,000 324,000 486,000 648,000 

6 
Број прималаца накнаде по 
уговору о делу  

2 2 2 2 2 2 

7 
Накнаде по ауторским 
уговорима 

0 0 0 0 0 0 

8 
Број прималаца наканде по 
ауторским уговорима  

0 0 0 0 0 0 

9 
Накнаде по уговору о 
привременим и повременим 
пословима 

24,000,000 20,000,000 6,000,000 12,000,000 18,000,000 24,000,000 

10 
Број прималаца накнаде по 
уговору о привременим и 
повременим пословима 

31 31 131*** 31 31 31 

11 
Накнаде физичким лицима по 
основу осталих уговора 

0 0 0 0 0 0 

12 
Број прималаца наканде по 
основу осталих уговора  

0 0 0 0 0 0 

13 Накнаде члановима скупштине 0 0 0 0 0 0 

14 Број чланова скупштине 0 0 0 0 0 0 

15 
Накнаде члановима надзорног 
одбора 

1,474,000 1,474,000 368,500 737,000 1,105,500 1,474,000 

16 Број чланова надзорног одбора 3 3 3 3 3 3 

17 
Накнаде члановима Комисије 
за ревизију 

0 0 0 0 0 0 

18 
Број чланова Комисије за 
ревизију 

0 0 0 0 0 0 

19 
Превоз запослених на посао и 
са посла 

36,200,000 35,800,000 9,150,000 18,300,000 27,450,000 36,600,000 

20 Дневнице на службеном путу  1,200,000 1,200,000 300,000 600,000 900,000 1,200,000 

21 
Накнаде трошкова на 
службеном путу 
 

1,000,000 1,000,000 250,000 500,000 750,000 1,000,000 

22 
Отпремнина за одлазак у 
пензију 

23,000,000 12,900,000 2,900,000 5,800,000 8,700,000 11,600,000 

23 Број прималаца отпремнине 44 25 25 25 25 25 

24 Јубиларне награде 8,500,000 4,100,000 1,350,000 2,700,000 4,050,000 5,400,000 

25 
Број прималаца јубиларних 
награда 

105 40 10 20 30 37 

26 Смештај и исхрана на терену 0 0 0 0 0 0 

27 
Помоћ радницима и породици 
радника 

38,000,000 38,000,000 9,250,000 18,500,000 27,750,000 37,000,000 

28 Стипендије 0 0 0 0 0 0 

29 
Остале накнаде трошкова 
запосленима и осталим 
физичким лицима 

38,600,000 34,400,000 9,650,000 19,300,000 28,950,000 38,600,000 

 
* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода 

 

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу 
*** запослени ће се ангажовати на привремено повременим пословима након добијања сагласности Комисије за ново 
запошљавање  
 

Средства на позицији 27. Помоћ радницима и породици радника намењена су за 
исплату солидарне помоћи у износу од 41.800 динара увећане за 10% пореза. Разлика 
до планираног износа односи се на помоћ у случају смрти запосленог или члана 
породице запосленог, трошкова лечења и слично. 
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Средства на позицији 29. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим 
физичким лицима намењена су за исплату додатног пензионог осигурања за просечно 
645 запослених по 4.200 динара месечно, што је испод неопорезивог износа за ове 
намене. Разлика до планираног износа односи се на помоћ запосленима у случају 
рођења детета и поделе новогодишњих пакетића. 
 
Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална и друга јавна 

предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 37/17 и 33/19) и 

Колективног уговора за ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад основна зарада 

запосленог утврђује се као производ вредности радног часа, коефицијента посла и 

времена проведеног на раду, док се вредност радног часа утврђује програмом 

пословања. 

Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и 

исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 

средстава прописано је да ће се „основица, односно вредност радног часа, вредност 

бода и вредност основне зараде (у даљем тексту: основица) за обрачун плате, односно 

зараде код корисника јавних средстава примењивати у висини која је била утврђена до 

дана ступања на снагу овог закона“, односно у октобру 2014. године.  

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад као основицу за обрачун и исплату зарада у 

2014. години примењивало је цену рада за најједноставнији рад, док је основна зарада 

представљала производ такве основице и коефицијента сложености послова, 

одговорности, услова рада и стручне спреме који су услов за рад на одређеним 

пословима. 

Вредност радног часа представља количник цене рада за најједноставнији рад (као 

основице коју је ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад примењивало у октобру 2014. 

године) и планираног пуног фонда радних сати за месец за који се обрачунава зарада.  

Вредност радног часа представља обрачунску категорију и користи се за обрачун 

зараде.  

Уколико је овако обрачуната зарада нижа од минималне зараде утврђене у складу са 

законом, запосленом ће се исплатити минимална зарада утврђена у складу са законом.  

Применом овако утврђене вредности радног часа обрачуната зарада, заједно са другим 

примањима запослених која се исплаћују за одговарајући месец, не сме довести до 

прекорачења планиране масе средстава за исплату зарада за одговарајући месец. 
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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)                               
у 2019. години * 

План за                   
01.01.-

31.03.2020. 

План за                   
01.01.-

30.06.2020. 

План за                   
01.01.-

30.09.2020. 

План за                   
01.01.-

31.12.2020. 

              

  Добра           

1 Набавка електричне енергије 165,000,000         

2 Набавка водоводног и канализационог материјала 37,500,000         

3 Набавка грађевинског материјaла 15,000,000         

4 Набавка уређаја и апарата за електро, машинске и грађевинске радове 6,098,890         

5 Набавка алата 6,600,000         

6 Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата 4,999,517         

7 Набавка средстава за дезинфекцију воде 9,900,000         

8 Набавка течног кисеоника  (O₂)  8,500,000         

9 Набавка опреме за управљање технолошким процесима 6,000,000         

10 Набавка комуникационе опреме 0         

11 Набавка техничких гасова 600,000         

12 Набавка електроматеријала 12,000,000         

13 
Набавка опрема за мерење неелектричних величина-сензори притиска 
нивоа 3,000,000         

14 
Набавка црева високог притиска, млазница и редукција за чишћење 
канализационе мреже  4,500,000         

15 
Набавка и уградња затварача и актуатора на филтерима 4, 7, 8 и 12 
(комплет) у СФС  31,998,412         

16 Набавка вакум црева за возила канализације 3,500,000         

17 Набавка лиценце за рад са PLC контролерима "SIEMENS" 999,983         

18 Набавка клима уређаја 3,200,000         

19 Набавка и монтажа опреме за мониторинг вибрација у ПЦ Институт  4,998,760         

20 Набавка и уградња регулационих затварача у ПЦ код Цркве у Лединцима 1,998,020         

21 
Набавка и уградња регулационe oпреме за затварача DN900 у ПС Нови 
Штранд 1,995,558         

22 
Набавка и уградња прохронских мердевина са леђобраном и демонтажних 
мердевина са стопом 2,099,500         

23 
Набавка посебне опреме за безбедан рад при чишћењу црпних станица 
канализације у врло загађеним условима 298,996         

24 Набавка пвц бесконачих и џамбо врећа за одлагање отпада 0         

25 
Набавка резервних делова за одржавање опреме која припада систему 
грејања 0         

26 Набавка лиценци за OPC сервер "SIEMENS" 494,356         

27 Набавка пумпе високог притиска- Karcher 494,974         

28 Набавка одвлаживача ваздуха 494,412         

29 Набавка филтерских дизни за ГАУ филтере 488,000         

30 
Набавка и уградња система за производњу азота на постројењу за 
озонизацију 425,000         

31 
Набавка филтера за уклањање непријатних мириса на црпним станицама 
канализације 495,000         

32 Набавка "Arcpad" софтвера за "Trimble" теренски уређај 141,600         

33 
Набавка, монтажа, програмирање и пуштање у рад " Simens touch 
panela"TP 177B 230,000         
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34 Набавка канцеларијског материјала 4,950,000         

35 Набавка новогодишњих пакетића 0         

36 Набавка батерије за виљушкар 0         

37 Набавка канцеларијског намештаја 1,200,000         

38 Набавка резервних батерија за Пидионе 0         

39 Набавка батеријских пуњивих лампи 0         

40 Набавка радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту 13,000,000         

41 Набавка средства за хигијену 3,000,000         

42 Набавка робе интерне кухиње 2,150,000         

43 Набавка аутоматских ватрогасних апарата 2,165,800         

44 Набавка санитетског материјала и опреме 449,587         

45 Набавка знакова из БЗР и ЗОП 49,995         

46 Набавка усника за етилометре 0         

47 Набавка специјалне заштитне опреме 495,000         

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

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

50 Набавка основних средстава за службу ''Лабораторија'' 9,984,540         

51 Набавка резервних делова за водомере 2,000,000         

52 
Набавка сигурносних комбинованих ормана за чување хемикалија са 
посебним режимом чувања и вентилатора за сигурносне ормане (за 
функционалност сигурносних ормана) 2,973,930         

53 Набавка контејнера и канти за одлагање отпада 398,955         

54 Набавка узорака воде за учешће у шеми потврде стручности 0         

55 Набавка штампаног материјала 9,500,000         

56 
Набавка и монтажа обавештајних табли за све локације и појединачне 
објекте од стратешког значаја 0         

57 Набавка аудио визуелне опреме 0         

58 
Набавка едукативног материјала за интерактивне радионице у пројекту са 
школама 490,000         

59 Набавка мултимедијалне опреме за Call центар 450,000         

60 
Набавка електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних 
возила за чишћење канализације 2,000,000         

61 Набавка лиценци за софтвер 5,999,240         

62 Набавка горива 42,000,000         

63 

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 14,000,000         

64 Набавка уља, мазива и антифриза 5,800,000         

65 Набавка аутогума са вулканизерском услугом 4,000,000         

66 Набавка тонера и кертриџа 4,950,000         

67 Набавка резервних делова за рачунаре 0         

68 Набавка теретних возила са продуженом кабином и товарним сандуком 27,431,250         

69 Набавка беле технике 285,010         

70 Набавка картица за локалне прикључке и лиценце за ИП телефоне 446,450         

71 Набавка телефонских апарата 446,200         

72 
Набавка венецијанера, тракастих завеса и ситног инвентара за уређење 
ентеријера 495,000         

73 Набавка и уградња уређаја за праћење кретања возила 0         

74 Набавка потрошног материјала за рачунаре 487,950         

75 Набавка комплет алата за ванредне ситуације 79,450         
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76 Набавка радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту-фаза 2 5,000,000         

77 Набавка рачунарске опреме 0         

78 Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате канализације 0         

79 Набавка техничке хемије 0         

80 Набавка челичног машинског материјала 0         

81 Набавка машинског, потрошног и помоћног материјала 0         

82 Набавка резервних делова за опрему у филтер станицама 2,000,000         

83 
Набавка опреме за проширење постојећег система контроле рада пумпних 
станица са припадајућим софтвером у циљу оптимизације 2,999,200         

84 Набавка и уградња лед расвете у Старој и Новој филтер станици 2,956,303         

85 
Набавка, монтажа и пуштање у рад широкопојасног бежичног линка за 
потребе диспечера 490,000         

86 
Набавка двостубне електрохидрауличне дизалице за возила са 
аутоматском кочницом 489,890         

87 
Набавка и уградња опреме за узорковање и дренажу на објектима 
водовода 494,631         

88 Набавка мерача нивоа/дубине 494,838         

89 Набавка електричне енергије   165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 

90 Набавка водоводног и канализационог материјала   0 30,000,000 30,000,000 30,000,000 

91 Набавка електроматеријала    0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 

92 Набавка грађевинског материјaла   0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

93 Набавка уређаја и апарата за електро, машинске и грађевинске радове   7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 

94 Набавка алата   6,645,000 6,645,000 6,645,000 6,645,000 

95 Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата   11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 

96 Набавка опреме за управљање технолошким процесима   6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 

97 Набавка комуникационе опреме   0 0 3,000,000 3,000,000 

98 Набавка техничких гасова   0 700,000 700,000 700,000 

99 
Набавка опремe за мерење неелектричних величина-сензори 
притиска,нивоа   0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

100 Набавка челичног машинског материјала   2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

101 Набавка машинског, потрошног и помоћног материјала   1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

102 

Набавка средстава за дезинфекцију воде   Партија 1-Набавка хлора и 
натријумхипохлорита  3.000.000   Партија 2 -Набавка натријум хлорида 
(индустријска нејодирана со)  3.000.000  Партија 3-Набавка водоник 
пероксида H2O2 (35% раствор) 3.600.000  Партија 4-Набавка 
хлороводоничне киселине (сона киселина) 300.000   0 9,900,000 9,900,000 9,900,000 

103 Набавка течног кисеоника  (O₂)    0 0 8,500,000 8,500,000 

104 Набавка клима уређаја   0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

105 Набавка резервних делова за опрему у филтер станицама   0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

106 
Набавка и уградња опреме за даљинско праћење параметара трафо 
станица   3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

107 
Набавка и уградња затварача и актуатора на филтерима ф5 и ф10 
(комплет) у СФС и на филтерима ф6 и ф12 (комплет) у НФС   0 32,000,000 32,000,000 32,000,000 

108 Набавка електротехничких мерних инструмената   0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

109 Набавка одвлаживача ваздуха   0 495,000 495,000 495,000 

110 
Набавка и уградња опреме за узорковање и дренажу на објектима 
водовода   0 495,000 495,000 495,000 

111 Набавка електричних уређаја за интерне кухиње   500,000 500,000 500,000 500,000 

112 
Набавка црева високог притиска, млазница и редукција за чишћење 
канализационе мреже    0 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

113 Набавка вакум црева за возила канализације   0 3,500,000 3,500,000 3,500,000 

114 Набавка и монтажа опреме за мониторинг вибрација у ПС Лиман   0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
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115 Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате канализације   0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 

116 
Набавка посебне опреме за безбедан рад при чишћењу црпних станица 
канализације у врло загађеним условима   0 0 300,000 300,000 

117 Набавка пвц бесконачих и џамбо врећа за одлагање отпада   0 0 300,000 300,000 

118 
Набавка резервних делова за одржавање опреме која припада систему 
грејања   0 0 300,000 300,000 

119 
Набавка филтера за уклањање непријатних мириса на црпним станицама 
канализације   0 0 500,000 500,000 

120 Набавка хемикалије за ППОВ   0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

121 Набавка мобилне дизалице   0 0 1,500,000 1,500,000 

122 Опрема за прање уређаја и радних површина на ППОВ-кешери   0 90,000 90,000 90,000 

123 
Набавка и испорука софтверског пакета "Omron CX - One" са припадајућом 
лиценцом.   0 200,000 200,000 200,000 

124 
Набавка, транспорт, монтажа, пуштање у пробни рад, праћење 
параметара и анализа резултата пилот постројења "ротационих диск" 
филтера   0 9,900,000 9,900,000 9,900,000 

125 Набавка виљушкара на струју    2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

126 Набавка акомулатора за виљушкар   600,000 600,000 600,000 600,000 

127 Набавка мотоцикала   0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

128 Набавка резервних батерија за Пидионе   200,000 200,000 200,000 200,000 

129 Набавка батеријских пуњивих лампи   350,000 350,000 350,000 350,000 

130 Набавка радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту   19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000 

131 Набавка средства за хигијену   3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

132 Набавка робе интерне кухиње   2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

133 Набавка санитетског материјала и опреме   0 100,000 100,000 100,000 

134 Набавка специјалне заштитне опреме   450,000 450,000 450,000 450,000 

135 Набавка чврстих и течних хемикалија за службу ''Лабораторија''   0 9,500,000 9,500,000 9,500,000 

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

137 Набавка основних средстава за службу ''Лабораторија''   9,990,000 9,990,000 9,990,000 9,990,000 

138 Набавка резервних делова за водомере   0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

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

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

141 
Набавка материјала за едукативни пројекат ,,Канализација,, намењен 
ученицима четвртог разреда основних школа    495,000 495,000 495,000 495,000 

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

143 
Набавка електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних 
возила за чишћење канализације   0 0 2,000,000 2,000,000 

144 Набавка лиценци за софтвер   0 4,950,000 4,950,000 4,950,000 

145 Набавка горива   42,000,000 42,000,000 42,000,000 42,000,000 

146 Набавка уља, мазива и антифриза   0 5,800,000 5,800,000 5,800,000 

147 Набавка аутогума са вулканизерском услугом   4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

148 Набавка тонера и кертриџа   0 4,950,000 4,950,000 4,950,000 

149 Набавка теретних возила са продуженом кабином и товарним сандуком   12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 

150 Набавка канцеларијског намештаја   3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

151 
Набавка возила са изолацијом и расхладним уређајем товарног простора 
за потребе узорковања   0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

152 Набавка три комбинована путничко теретна возила   7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 

153 Набавка два специјална возила за потребе водовода и канализације   35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 

154 Набавка камиона са руком   8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 

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

156 Набавка телефонских апарата   450,000 450,000 450,000 450,000 
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157 
Набавка венецијанера, тракастих завеса и ситног инвентара за уређење 
ентеријера   495,000 495,000 495,000 495,000 

158 Набавка потрошног материјала за рачунаре   0 450,000 450,000 450,000 

  Укупно добра: 519,554,197 356,120,000 548,635,000 565,035,000 565,035,000 

  Услуге           

1 Услуга одржавање хлорних станица 1,500,000         

2 Услуга изнaјмљивaња сaмоходне дизaлице и пaлетaрa 2,000,000         

3 Услуга одржавање станица за дохлорисање – Хлороген 9,800,000         

4 

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         

5 
Услуге хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских 
каблова 0         

6 Услуге сервисирања SCADA апликације водовода 2,000,000         

7 
Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање 
збијености и атест 1,500,000         

8 Геодетске услуге 3,000,000         

9 Услуге мониторинга квалитета и квантитета подземних вода 2,815,100         

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

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

12 
Услуга испитивања квалитета отпадних и пречишћених вода на погонима 
за пречишћавање отпадних вода 0         

13 Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију 3,000,000         

14 
Услуга сервисирања машина за прање подова и пумпи високог притиска у 
филтер станицама 1,500,000         

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

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

17 Услуга прања и дезинфиковања ретензионог резервоара на аератору 2,459,800         

18 Услуга чишћења резервоара испод НФС 2,464,250         

19 Услуга сервисирања компресора 1,000,000         

20 Услуге сервисирања мерне опреме "SIEMENS" i ENDRESS+HAUSER" 4,000,000         

21 Услуге сервисирања регулационих затварача 4,000,000         

22 
Услуге одржавања опреме и софтвера за контролу рада 17 пумпмих 
станица  1,000,000         

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

24 
Услуга и сервиса одржавање аутоматских чистача решетки црпних 
станица канализације 5,000,000         

25 
Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење и 
потребних елабората за изградњу пословне зграде у Масариковој улици у 
Новом Саду. 1,775,000         

26 
Услуга израде техничке документације за изградњу дела канализационе 
мреже у улици Омладинска у Ветернику  500,000         

27 
Услуга израде техничке документације за изградњу секундарних водова 
водоводне и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте 
на годишњем нивоу 3,000,000         

28 Услуга сервиса опреме за мониторинг канализационе мреже 0         

29 
Услуга израде пројекта адаптације система за уклањање вишка озона из 
ваздуха на објекту ГАУ филтера- СПДВ Штранд 2,000,000         

30 
Услуга израде клијентске апликације и приказ података са постојеће 
"VipWIN" апликације 15,000,000         

31 Услуга надоградње регулационо - управљачких панела 3,497,450         
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32 
Услуга преноса канализационог InVIEW Web SCADA система са 
припадајућом базом података на  сервер, уз одржавање поменутог 
система 0         

33 
Услуга имплементације постројења за пречишћавање отпадних вода у 
канализациони InVIEW Web SCADA систем 1,499,940         

34 Услуга израде техничке документације реконструкције ЦС Футог 1 0         

35 Услуга израде пројектно техничке документације реконструкције ЦС Р7 0         

36 
Услуга израде техничке документације за реконструкцију канализације у 
сливу улице Николе Тесле у Новом Саду 0         

37 
Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за  извођење, за 
изградњу повезног колектора за спајање јужног и северног слива 
канализације Новог Сада 0         

38 
Услуга израде техничке за изградњу канализационе мреже на путу 
Шајкашког одреда (Транснафта) 0         

39 
Услуга израде техничке документације за реконструкцију водоводне и 
канализационе мреже у улици Др. Лазе Станојeвића у Новом Саду 1,000,000         

40 
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         

41 
Услуга израде техничке документације за  измештање канализационе 
мреже на углу улица Сентандрејског пута и Велебитске у Новом Саду 0         

42 
Услуга израде техничке документације  за изградњу канализационе мреже 
у улици Гаврила Принципа у Новом Саду 800,000         

43 
Услуга израде техничке документације за реконструкцију канализационе 
мреже на Футошком путу испред броја 34-38 у Новом Саду 0         

44 
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         

45 
Услуга израде техничке документације за изградњу водоводне и 
канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета 
Југовићево у Новом Саду (II фаза) 6,950,000         

46 Услуге вршења екстерног надзора над извођењем радова  0         

47 
Услуге вршења пројектантског надзора над извођењем радова на 
изградњи НГЦ 1 4,000,000         

48 
Услуга израде техничке документације за изградњу унутрашње и 
спољашње хидрантске мреже на локалитету ВИК Масарикова 17 0         

49 Услуге фотокопирања и коричења пројектно техничке документације 495,000         

50 
Услуга монтаже дифузора у контактним коморама технолошке фазе 
озонизације 0         

51 Услуга хаваријског одржавање опреме која припада систему грејања 0         

52 

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         

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

54 
Услуге сервисирања диференцијалних трансмитера притиска на погону за 
прераду воде 495,000         

55 Услуга сервисирања електромотора пумпних агрегата 3,000,000         

56 Услуге сервисирања радио комуникационе опреме 1,000,000         

57 
Услуга израде техничке документације за санацију напуштене депоније 
течног отпада на старом каћком путу. 0         

58 Услуга израде Студије хидрауличкe анализе прве висинске зоне 3,980,000         
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водоснабдевања Града Новог Сада у случају појаве пожара, са разрадом 
различитих сценарија и калибрацијом модела у ЕПАНЕТ-у 

59 
Услуга одржавања и сервисирања система за уклањање резидуалног 
озона 495,000         

60 
Услуга овлашћене акредитоване институције за потребе контроле 
квалитета сировина у процесу производње 250,000         

61 Услуге одржавање хигијене на објектима СПДВ на локалитету Филтер 480,000         

62 
Услуга контроле и одржавања система катодне заштите на водоводном 
систему  200,000         

63 
Услуга дијагностике и термовизије са корективним мерама машинских и 
електроинсталација 495,000         

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

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

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

67 
Услуга израде усклађивања пројектно техничке документације за 
реконструкцију котларнице "Ђорђе Зличић"  480,000         

68 
Услуга санације електротехничког дела компресорског постројења на 
локалитету фабрике воде Штранд 494,640         

69 
Израда накнадне збирке исправа за експазионе посуде које се налазе у 
ПС код цркве у Лединцима 93,000         

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

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

72 Консултантске услуге за процес прераде и квалитет воде 495,000         

73 Услуга одржавања мерне опреме-Логера 449,900         

74 Услуга замена вентила на ЦС Сајлово 1 491,000         

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

76 Услуга сервисирања опреме за мониторинг подземних вода 495,000         

77 
Услуга израде техничке документације за реконструкцију водоводне 
мреже у улици Лукијана Мушицког у Новом Саду 0         

78 
Услуга израде техничке документације за реконструкцију високонапонске 
расклопне опреме у ТС Водовод 2 0         

79 
Услуга израде техничке документације за реконструкцију високонапонског 
напајања локалитета фабрике воде Штранд  467,000         

80 
Услуга израде техничке документације за реконструкцију компензације 
реактивне енергије ПС Лиман 150,000         

81 
Услуга израде техничке документације за реконструкцију пренапонске 
заштите локалитета фабрике воде Штранд 269,000         

82 Услуга ангажовања радника на привремено повременим пословима 44,660,000         

83 Услуга дигитализације и миграције података 0         

84 Услуге правних савета и заступање 0         

85 Услуге извршитеља 0         

86 Услуга израде печата за потребе предузећа 150,000         

87 Услуге рибљег ресторана 300,000         

88 Услуге ресторана националне кухиње 195,000         

89 Консултантске услуге из области јавних набавки 1,440,000         

90 Услуге сервиса Пидиона 0         

91 
Услуге за обуке за ПРАГ процедуре, семинари за рад на међународним 
пројектима 0         

92 Услуга осигурања 19,831,777         

93 Услуга добровољног пензионог осигурања 32,500,000         

94 
Консултантске услуге за унапређење пословних процеса из економских 
области 0         
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95 Услуге ревизије финансијских извештаја 340,000         

96 Услуга одржавања лиценци за видео надзор 4,948,000         

97 Услуга кошења и одржавања зелених површина 3,000,000         

98 
Услуга интегрисаног система заштите објеката ЈКП Водовод и 
канализација 46,000,000         

99 Услуга медицине рада 1,000,000         

100 Процена ризика од катастрофа 1,000,000         

101 Услуга одржавања и сервиса средстава за кошење 0         

102 
Консултантске услуге за израду процене угрожености за израду Плана 
заштите и спасавања 290,000         

103 
Услуга калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације 
гасова drager 0         

104 
Услуга калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације 
гасова honewell и обука 0         

105 Услуга прегледа и испитивања специјалне опреме 0         

106 Услуга обуке запослених за пружање прве помоћи 138,000         

107 Услуга испитивања услова радне околине 50,000         

108 Услуга испитивања вентила сигурности 120,000         

109 Услуга разврставања и испитивања судова под притиском 495,000         

110 Услуга испитивања опреме за рад 0         

111 Ревизија Плана заштите од пожара 0         

112 Ревизија лекарских прегледа за радна места са повећаним ризиком 198,450         

113 Услуга сервиса противпожарне опреме 450,000         

114 
Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета 
површинске воде 3,480,000         

115 Услуге сервиса лабораторијске опреме 0         

116 Услуга еталонирања посуђа и опреме у служби ''Лабораторија'' 0         

117 Услуге мониторинга параметара животне средине 800,000         

118 Услуге одржавања акредитације за службу ''Лабораторија'' 0         

119 Услуге потврђивања хемијских, микробиолошких и биолошких анализа 0         

120 Услуга праћења концентрације радионуклида у води 240,400         

121 Услуге одржавања акредитације према ИСО/ИЕЦ 17020 0         

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

123 Консултантске услуге за SCS ISO/IEC 17025 0         

124 
Услуга надзорне провере ИМС(SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 
14001:2015, SRPS ISO 45001:2018, SRPS EN ISO 50001:2012 ) и HCCP 
система  495,000         

125 Услуга обуке интерних проверивача за SRPS ISO/IEC 17025:2017 158,000         

126 Услуга обуке интерних проверивача у систему ИМС 447,400         

127 Услуга сертификације SRPS ISO/IEC 27001 300,000         

128 Консултантске услуге за ИМС и имплементацију ISO/IEC 27001 480,000         

129 Услуга преузимања и збрињавање отпада 450,000         

130 
Услуге одржавања/еталонирања мерила у лабораторији за контролисање 
водомера  340,000         

131 
Проширено одржавање информационог система ,,Кориснички центар,, 
(ВИККЦ) са лиценцама за коришћење на годину дана 2,200,000         

132 
Услуга посредовања у обезбеђењу карата и хотелског смештаја за 
службена путовања 1,000,000         

133 
Услуга одржавања софтвера информационог системa служби ФОКМ и 
ХОКМ - Кориснички центар 0         

134 Услуга превођења 450,000         

135 Услуге графичког дизајна и припреме за штампу 485,000         
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136 
Услуга информисања грађана на електронским медијима и друштвеним 
мрежама 0         

137 Услуга снимања, монтаже и продукције видео записа  485,000         

138 Услуге израде графичке анимације           

139 Услуга анализе и израде плана информисања грађана у медијима 489,000         

140 Услуга дистрибуције информативног штампаног материјала 490,000         

141 
Услуга квалитативног и квантитативног истраживања задовољства 
потрошача 485,000         

142 Услуга организовања новогодишње представе и поделе пакетића           

143 Услуга одржавања интернет презентације 420,000         

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

145 Услуга одржавања телефонских апликација за андроид и ИОС 490,000         

146 Услуга сервиса апарата за воду 100,000         

147 Фирмописачке услуге           

148 Услуга урамљивања 450,000         

149 Услуге организовања тимбилдинг активности 0         

150 Услуга организовања јубиларне годишњице ЈКП ВиК 0         

151 Услуге одржавања рачунарске опреме 0         

152 Услуге фиксног оператера 4,000,000         

153 Услуге мобилног оператера 4,950,000         

154 Услуга праћења возила – ГПС 2,188,800         

155 Услуга одржавања путничких возила 4,600,000         

156 

Услуга одржавања теретних возила 
Партија 1-Одржавање теретних возила марке Iveco – 8.000.000 
Партија 2 - Одржавање теретних возила марке Fap, Zastava Rival i 
Mercedes – 2.000.000 10,000,000         

157 Услуга одржавања радних машина 0         

158 
Услуга сервиса и поправки пумпи високог притиска на специјалним 
канализационим возилима 0         

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

160 
Услуга продужења гаранција и одржавања виртуелне инфраструктуре 
(ESXi serveri, FC switch i 3Par storage) 4,944,960         

161 Услуге интернет провајдера 15,000,000         

162 Услуга изнајмљивања Cloud сервиса за складиштење резервних копија 997,908         

163 Услуга поправке црева високог притиска 1,100,000         

164 Услуга поправке хидраулике и пнеуматике на возилима 0         

165 Услуге одржавања локалне рачунарске мреже 0         

166 Услуга одржавања телефонских инсталација 0         

167 
Услуге поправке пумпи високог притиска и дизни (BOSCH и COMMON 
RAIL) 495,000         

168 
Услуге одржавања телефонских централа "Panasonic" и припадајуће 
опреме 444,000         

169 Услуге стаклорезачке радионице 350,000         

170 Услуга техничког прегледа возила 900,000         

171 Услуга одржавања и баждарења тахографа 490,000         

172 Услуга прања возила 450,000         

173 Услуге поправке карданских вратила 400,000         

174 Услуге ауспух сервиса 250,000         

175 Услуге поправке турбокомпресора возила 0         

176 Услуга сервиса UPS уређаја 490,000         

177 Услуга одржавања Wireless мреже 490,000         
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178 Услуге одржавања и сервисирања мотоцикала Piaggo Liberty 300,000         

179 Услуга одржавања и поправке гасне опреме 350,000         

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

181 
Услуге израде пројекта и надзора за радове на реконструкцији рачунарске 
мреже на локацији Филтер 200,000         

182 Услуга реатеста ауто-гасних уређаја на возилима 250,000         

183 
Услуга модернизације система редудантне комуникације постојећег 
SCADA система са извориштима и затварачницом 0         

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

185 Услуге машинске обраде 1,000,000         

186 Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата 0         

187 
Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције канализационе мреже 
и објеката који припадају ЈКП Водовод и канализација Нови Сад 2,100,000         

188 Услуга сервисирања канализационе SCADA апликација 0         

189 Услуге сервиса фреквентних регулатора произвођача Emerson и Danfoss 0         

190 Услуге техничког прегледа објеката 0         

191 
Услуга израде идејног пројекта прања ГАУ филтера хлорисаном водом на 
локалитету Штранд 0         

192 
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  10,000,000         

193 
Инструктивно саветовање на тему „Савремени инструменти 
корпоративног управљања, интерна ревизија и систем финансијског 
управљања и контроле“ 0         

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

195 Услуга преноса података даљинског очитавања водомера 0         

196 
Услуга сервиса и поправке разних бензинских, електро, моторних уређаја 
и алата за грађевинске радове 0         

197 
Услуга поправке улазно-излазних модула даљинске управљачке јединице 
за канализационе црпне станице 0         

198 
Услуга одржавање апликација са постојећих ПЛЦ-ова Сектора 
"Канализације" 0         

199 Услуга карактеризације отпада са ППОВ 400,000         

200 Услуга ревизије котларница 489,800         

201 Услуге мерења вибрација 0         

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

203 
Услуга одржавања машинских инсталација водовода композитним 
материјалима 495,000         

204 Услуга сервисирања фибероптичке мреже предузећа 495,000         

205 Услуга сервиса опреме за мониторинг цурења на водоводној мрежи 0         

206 
Услуга доградње ГИС софтвер - могућност обраде технолошких 
параметара - анализа резидуалног хлора на дистрибутивној мрежи 0         

207 
Услуга израде пројектно техничке документације мале соларне електране, 
на основу израђене студије на једном од објеката у фабрици воде 
"Штранд" у Новом Саду 0         

208 
Услуга израде пројектно техничке документације за увођење грејања у 
магацину на Адицама 0         

209 
Услуга израде пројектно техничке документације, за изградњу фекалне и 
атмосферске канализације, за потребе објеката Радио телевизија 
Војводине (РТВ) у Сремској Каменици 500,000         

210 Услуга надоградње постојеће WEB SCAДА 0         

211 Услуга израде пројектне документације за изградњу повезних колектора за 0         
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спајање јужног и северног слива канализације Новог Сада 

212 Услуге ауспух сервиса -фаза 2 240,000         

213 Услуга техничког прегледа радио станица  0         

214 Услуга израде Процене ризика од катастрофа 0         

215 

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         

216 
Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за изградњу 
секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду 0         

217 
Услуга израде пројектно техничке документације за заштиту рада озон 
генератора од промене мрежног напона  0         

218 
Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање 
збијености и атест   0 3,300,000 3,300,000 3,300,000 

219 Геодетске услуге   0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

220 Услуга испитивања електроизолационе опреме и инсталација   1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

221 Услуга сервисирања компресора   0 1,090,000 1,090,000 1,090,000 

222 Услуга сервисирања електромотора пумпних агрегата   7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 

223 Услуге машинске обраде   0 2,100,000 2,100,000 2,100,000 

224 Услуге антикорозионе заштите   1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 

225 
Услуга сервиса и поправке разних електро, моторних уређаја и алата за 
грађевинске радове   1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

226 Услуге укључења и искључења на електроенергетски систем   500,000 500,000 500,000 500,000 

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

228 Услуга сервисирања уређаја на бензински погон   495,000 495,000 495,000 495,000 

229 Услуга одржавања хлорних станица   0 495,000 495,000 495,000 

230 Услуга изнaјмљивaња сaмоходне дизaлице и пaлетaрa   2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

231 Услуга одржавања станица за дохлорисање – Хлороген   0 12,800,000 12,800,000 12,800,000 

232 
Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним станицама 
водовода и канализације   0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

233 Услуге сервисирања SCADA апликације водовода   0 0 2,500,000 2,500,000 

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

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

236 
Услуга сервисирања машина за прање подова и пумпи високог притиска у 
филтер станицама   0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

237 Услуга сервиса клима уређаја и одвлаживача ваздуха   0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

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

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 0 1,000,000 1,000,000 

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

242 Услуге сервисирања радио комуникационе опреме   0 0 1,000,000 1,000,000 

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

244 Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата   0 8,000,000 8,000,000 8,000,000 

245 Услуга продужења важности лиценце за софтверски пакет "VipWIN"   5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

246 
Услуга дораде апликативног софтвера у улици А. Волног у Сремским 
Карловцима   1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

247 
Услуга сервисирања вакуумских прекидача серије ВК КОНЧАР за 
ПС“Лиман“   0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

248 Услуга сервиса пумпи у ПС "Стари Штранд"   8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 

249 Услуга монтаже дифузора у контактним коморама технолошке фазе   0 200,000 200,000 200,000 
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озонизације 

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

251 
Услуге сервисирања диференцијалних трансмитера притиска на погону за 
прераду воде   495,000 495,000 495,000 495,000 

252 
Услуга одржавања и сервисирања система за уклањање резидуалног 
озона   0 495,000 495,000 495,000 

253 
Услуга овлашћене акредитоване институције за потребе контроле 
квалитета сировина у процесу производње   0 250,000 250,000 250,000 

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

255 
Услуга контроле и одржавања система катодне заштите на водоводном 
систему    0 200,000 200,000 200,000 

256 
Услуга Дијагностике и термовизије са корективним мерама машинских и 
електроинсталација   0 495,000 495,000 495,000 

257 Услуга одржавања пумпне станице за хлађење озон генератора   0 495,000 495,000 495,000 

258 Услуга одржавања on line мерача мутноће у филтер станици Гау филтера   0 250,000 250,000 250,000 

259 Услуга сервисирања дуваљки ,,Кубичек,, на дограђеном делу система   0 495,000 495,000 495,000 

260 Услуга сервисирања  виљушкара у станици за основно хлорисање   0 495,000 495,000 495,000 

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

262 Консултантске услуге за процес прераде и квалитет воде   0 495,000 495,000 495,000 

263 Услуге мерења вибрација   0 495,000 495,000 495,000 

264 
Услугa сервисирaњa Апликaтивног софтверa нa подстаници ФРУШКА 
ГОРА   0 495,000 495,000 495,000 

265 
Услуга одржавања машинских инсталација водовода композитним 
материјалима   0 495,000 495,000 495,000 

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

267 Услуга анализе рада пумпних агрегата    495,000 495,000 495,000 495,000 

268 
Услуга сервисирања софтвера система за аутоматско управљање новог 
погона на ППВ Штранд   495,000 495,000 495,000 495,000 

269 Услуга успостављања комуникације између објеката Черат и Дока   495,000 495,000 495,000 495,000 

270 Стручно усавршавање и едукација уз сертификацију запослених ММОВ   495,000 495,000 495,000 495,000 

271 
Услуга проширења система за даљинску контролу расвете, на објектима 
Водовода   495,000 495,000 495,000 495,000 

272 Услуга замене мерних трансформатора на пумпама ПС “Лиман“   495,000 495,000 495,000 495,000 

273 
Услуга израде пројекта за реконструкције унутрашњег транспорта са 
уградњом електричне дизалице у ПС Мошина вила   150,000 150,000 150,000 150,000 

274 
Услуга израде техничке документације за реконструкцију енергетског 
напојног вода на потезу Дока-Черат   495,000 495,000 495,000 495,000 

275 
Услуга израде техничке документације за санацију напојног вода ТС 
Водовод 2-Лабораторија и RO-LB-PR   495,000 495,000 495,000 495,000 

276 
Услуга израде техничке документације за санацију енергетике и уградњи 
моторних заштитних склопки у ПС“Стари Штранд“   495,000 495,000 495,000 495,000 

277 
Услуга испитивања квалитета отпадних и пречишћених вода на погонима 
за пречишћавање отпадних вода   0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

278 
Услуга имплементације постројења за пречишћавање отпадних вода у 
канализациони InVIEW Web SCADA систем   0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

279 
Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције канализационе мреже 
и објеката који припадају ЈКП Водовод и канализација Нови Сад   0 0 2,200,000 2,200,000 

280 Услуга сервисирања канализационе SCADA апликација   0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

281 
Услуга сервиса и поправке хидрауличне и опреме за грађевинске радове 
од стране овлашћеног сервисера за опрему "Аtlas Copco"   0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

282 Услуга контролних прегледа пумпи на црпним станицама канализације   0 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

283 Услуга израде врата на халама на ЦС ГЦ1 и ГЦ2   0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
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284 
Услуга сервиса и одржавања уређаја за уклањање механичких нечистоћа 
на црпним станицама калализације   0 8,000,000 8,000,000 8,000,000 

285 Услуге сервиса и чишћења компензационе посуде   0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

286 Услуга прања базена црпних станица   0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

287 
Пренос података мерача протока на изливима канализације на локалитету 
Ђорђа Зличића   0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

288 
Услуга одржавање апликација са постојећих ПЛЦ-ова Сектора 
"Канализације"   0 400,000 400,000 400,000 

289 Услуга карактеризације отпада са ППОВ   0 500,000 500,000 500,000 

290 Услуга ревизије котларница   0 0 495,000 495,000 

291 Услуга хаваријског одржавање опреме која припада систему грејања   0 200,000 200,000 200,000 

292 
Услуга испитивања квалитета отпадних вода у акцидентном испуштању у 
канализациону мрежу   0 200,000 200,000 200,000 

293 
Услуга израде техничке документације за изградњу секундарних водова 
водоводне и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте 
на годишњем нивоу   0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

294 
Услуга израде пројекта за доградњу објекта за обраду муља и и 
реконструкцију постојећег објекта на ППОВ Степановићево   1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

295 
Услуга израде техничке документације за изградњу (реконструкцију) 
фекалне и атмосферске канализације у улици Динка Шимуновића у 
Петроварадину   0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

296 
Услуга израде техничке документације за изградњу црпне станице у улици 
Раде Кончара у Петроварадину   1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

297 
Услуга израде техничке документације за изградњу црпне станице на углу 
улица Јована Храниловића и Корнелија Станковића у Новом Саду   3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

298 
Услуга израде техничке документације за изградњу линијских решетки за 
каде у Темеринској и Кисачкој улици у Новом Саду   500,000 500,000 500,000 500,000 

299 
Услуга израде техничке документације за прикључење колектора у 
дворишту улице Иве Андрића на колектор у улици Народног фронта у 
Новом Саду   0 500,000 500,000 500,000 

300 
Услуга израде техничке документације за реконструкцију атмосферске 
канализације код електротехничке школе у улици Футошкој у Новом Саду   500,000 500,000 500,000 500,000 

301 
Услуга израде техничке документације за реконструкцију колектора од 
улице Париске комуне до Кисачке улице у Новом Саду   0 6,000,000 6,000,000 6,000,000 

302 
Услуга израде техничке документације за реконструкцију канализационе 
мреже за улицу Двор и Дунавску у Сремској Каменици   0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

303 
Услуга израде техничке документације за реконструкцију потиса ЦС Лиман 
4 у Новом Саду   0 500,000 500,000 500,000 

304 
Услуга израде техничке документације за изградњу атмосферске 
канализације у улици Барској у Новом Саду   0 500,000 500,000 500,000 

305 
Услуга израде техничке документације за реконструкцију канализације у 
улици Војводе Путника  у Новом Саду   0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

306 
Услуга израде техничке документације за изградњу вакумске канализације 
насеља Камењар   0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

307 
Услуга израде пројектне докуменетације за изградњу црпне станице ККЦС 
Клиса у Приморској улици у Новом Саду   4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

308 
Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за  извођење, за 
реконструкцију колектора од Даничићеве улице дуж Шумадијске, Епископа 
Висариона и Душана Васиљева до улице Марка Миљанова у Новом Саду   4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

309 
Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за 
изградњу секундарне водоводне мреже на подручју Алибеговца, 
југоисточно од пута Нови Сад- Рума, и делу Карагаче у Петроварадину   4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 
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310 
Извођење радова на изградњи 10 пијезометара за мониторинг подземних 
вода на подручјима зона санитарне заштите изворишта   0 0 0 0 

311 Услуга сервисирања мониторинг станица Штранд и Рафинерија   500,000 500,000 500,000 500,000 

312 Услуга израде Елабората о резервама подземне воде   6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 

313 
Услуга израде пројектне документације за реконструкцију хидромашинске 
и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 1 на изворишту 
Штранд у Новом Саду   2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

314 
Услуга израде пројектне документације за реконструкцију две 
затварачнице аератора на ППВ "Штранд" у Новом Саду   1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

315 
Услуга израде пројектне документације за реконструкцију цевовода у 
цевној галерији (СФС, НФС) на ППВ "Штранд" у Новом Саду   0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

316 
Услуга израде иновирања пројектне документације за изградњу станице за 
дохлорисање воде у Футогу    0 500,000 500,000 500,000 

317 
Израда/иновирање пројекта за извођење реконструкције средњенапонског 
кабела који повезује трансформаторске станице "Поток" и "ЈНА".   0 500,000 500,000 500,000 

318 
Услуга израде техничке документације за изградњу секундарних водова 
водоводне и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте 
на годишњем нивоу   0 0 0 0 

319 
Услуга израде техничке документације за изградњу повезног колектора 
између нове главне црпне станице НГЦ1 и ЦППОВ   0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 

320 
Услуга израде техничке документације за реконструкцију водоводне 
мреже у улици Пут сремског одреда у Сремској каменици   600,000 600,000 600,000 600,000 

321 
Услуга израде техничке документације за реконструкцију водоводне 
мреже у улици Гогољевој у Сремској каменици    0 400,000 400,000 400,000 

322 
Услуга израде техничке документације за реконструкцију водоводне 
мреже у улици Карађорђевој у Буковцу   0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

323 
Услуга израде техничке документације за реконструкцију водоводне 
мреже у улици Браће Анђелић у Сремским Карловцима   0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

324 
Услуга израде техничке документације за изградњу водоводне и 
канализационе мреже са црпном станицом дуж Булевара Европе, од 
улице Приморске до Привредникове у Новом Саду   0 8,000,000 8,000,000 8,000,000 

325 Услуга сервисирања опреме за мониторинг подземних вода   0 300,000 300,000 300,000 

326 Услуга ангажовањa радника на привремено повременим пословима    60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 

327 Услуге правних савета и заступање   12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 

328 Услуге извршитеља   2,950,000 2,950,000 2,950,000 2,950,000 

329 Услуга израде печата за потребе предузећа   150,000 150,000 150,000 150,000 

330 Услуге рибљег ресторана   300,000 300,000 300,000 300,000 

331 Услуге ресторана националне кухиње   195,000 195,000 195,000 195,000 

332 Консултантске услуге из области јавних набавки   0 0 1,800,000 1,800,000 

333 
Консултантске услуге унапређења пословног процеса управљања и 
оптимизације залихама и магацинског пословања   2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 

334 Услуге сервиса Пидиона   0 200,000 200,000 200,000 

335 Услуга израде кључева, брава и катанаца   200,000 200,000 200,000 200,000 

336 Консултантске услуге из области писања међународних пројеката   490,000 490,000 490,000 490,000 

337 Услуга осигурања имовине и лица   0 0 20,000,000 20,000,000 

338 Услуга добровољног пензионог осигурања   0 0 32,500,000 32,500,000 

339 
Консултантске услуге за унапређење пословних процеса из економских 
области   0 495,000 495,000 495,000 

340 Услуге ревизије финансијских извештаја   0 0 350,000 350,000 

341 Услуга одржавања лиценци за видео надзор   0 4,950,000 4,950,000 4,950,000 

342 Услуга кошења и одржавања зелених површина   0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

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

344 Услуга медицине рада   0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

345 Услуга систематских прегледа запослених   2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

346 Услуга санитарних прегледа   700,000 700,000 700,000 700,000 

347 Услуга одржавања и сервиса средстава за кошење   0 0 0 200,000 

348 
Услуга калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације 
гасова drager   200,000 200,000 200,000 200,000 

349 
Услуга калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације 
гасова honewell и обука   200,000 200,000 200,000 200,000 

350 Услуга прегледа и испитивања специјалне опреме   100,000 100,000 100,000 100,000 

351 Услуга испитивања услова радне околине   0 450,000 450,000 450,000 

352 Услуга испитивања вентила сигурности   120,000 120,000 120,000 120,000 

353 Услуга разврставања и испитивања судова под притиском   250,000 250,000 250,000 250,000 

354 Услуга сервиса противпожарне опреме   450,000 450,000 450,000 450,000 

355 Услуга испитивања дизалица   495,000 495,000 495,000 495,000 

356 Услуга сервисирања и прегледа изолациони апарата   0 350,000 350,000 350,000 

357 
Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета 
површинске воде   0 0 3,500,000 3,500,000 

358 Услуге сервиса лабораторијске опреме   0 0 0 1,000,000 

359 Услуга еталонирања посуђа и опреме у служби ''Лабораторија''   0 0 0 2,000,000 

360 Услуга преузимања и збрињавање отпада   1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

361 Услуге мониторинга параметара животне средине   330,000 330,000 330,000 330,000 

362 Услуге одржавања акредитације за службу ''Лабораторија''   250,000 250,000 250,000 250,000 

363 Услуге потврђивања хемијских, микробиолошких и биолошких анализа   0 400,000 400,000 400,000 

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

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

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

367 Консултантске услуге за SCS ISO/IEC 17025   0 0 250,000 250,000 

368 
Услуга обуке интерне контроле и верификације перформанси опреме у 
складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017   270,000 270,000 270,000 270,000 

369 
Услуга сертификационе провере ИМС (SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 
14001:2015, SRPS ISO 45001:2018, SRPS EN ISO 50001:2012 ) и HCCP 
система   0 0 495,000 495,000 

370 
Услуга обуке интерних проверавача у системима сертификованих и 
акредитованих стандарда у ЈКП"Водовод и канализација"   400,000 400,000 400,000 400,000 

371 Услуга надзорне провере SRPS EN ISO 50001:2012 и SRPS ISO/IEC 27001   0 0 0 300,000 

372 Консултантске услуге за IMS   490,000 490,000 490,000 490,000 

373 
Услуга реконструкције постојеће еталон мерне посуде, на уређају за 
контролисање водомера DN 15-40 мм називне запремине посуде од 200 
литара и оспособљавање за гравиметријску методу прегледа водомера    390,000 390,000 390,000 390,000 

374 Услуге карактеризације отпада   100,000 100,000 100,000 100,000 

375 
Услуга посредовања у обезбеђењу карата и хотелског смештаја за 
службена путовања   0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

376 Услуга превођења   0 0 490,000 490,000 

377 Услуге графичког дизајна и припреме за штампу   500,000 500,000 500,000 500,000 

378 
Услуга информисања грађана на електронским медијима и друштвеним 
мрежама   0 0 0 490,000 

379 Услуга снимања, монтаже и продукције видео записа    0 490,000 490,000 490,000 

380 Услуга дистрибуције информативног штампаног материјала   0 495,000 495,000 495,000 

381 
Услуга квалитативног и квантитативног истраживања задовољства 
потрошача   0 0 0 490,000 

382 Услуга организовања новогодишње представе и поделе пакетића   0 0 0 400,000 
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383 Услуга одржавања интернет презентације   490,000 490,000 490,000 490,000 

384 
Услуга израде едукативне презентације (видео/анимиране) за пројекат 
,,Канализација,, намењен ученицима четвртог разреда основних школа    0 480,000 480,000 480,000 

385 
Услуга редовног одржавања и унапређивања, са годишњим лиценцама 
телефонских апликација за андроид и ИОС   0 0 0 450,000 

386 Услуга сервиса апарата за воду   0 0 150,000 150,000 

387 Фирмописачке услуге   0 495,000 495,000 495,000 

388 Услуге фиксног оператера   0 0 4,000,000 4,000,000 

389 Услуге мобилног оператера   0 0 4,950,000 4,950,000 

390 Услуга одржавања путничких возила   0 0 4,600,000 4,600,000 

391 
Услуга продужења гаранција и одржавања виртуелне инфраструктуре 
(ESXi serveri, FC switch i 3Par storage)   0 4,950,000 4,950,000 4,950,000 

392 Услуге интернет провајдера   15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 

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

394 Услуга поправке црева високог притиска   0 1,100,000 1,100,000 1,100,000 

395 Услуга техничког прегледа возила   0 900,000 900,000 900,000 

396 Услуга сервиса UPS уређаја   0 0 1,000,000 1,000,000 

397 Услуге одржавања локалне рачунарске мреже   0 0 0 490,000 

398 Услуга одржавања телефонских инсталација   0 0 0 450,000 

399 
Услуге поправке пумпи високог притиска и дизни (BOSCH и COMMON 
RAIL)   0 0 495,000 495,000 

400 
Услуге одржавања телефонских централа "Panasonic" и припадајуће 
опреме   0 0 0 450,000 

401 Услуге стаклорезачке радионице   400,000 400,000 400,000 400,000 

402 Услуга одржавања и баждарења тахографа   490,000 490,000 490,000 490,000 

403 Услуга прања возила   450,000 450,000 450,000 450,000 

404 Услуге поправке карданских вратила   400,000 400,000 400,000 400,000 

405 Услуге ауспух сервиса   0 490,000 490,000 490,000 

406 Услуге поправке турбокомпресора возила   0 0 300,000 300,000 

407 Услуга одржавања Wireless мреже   0 0 490,000 490,000 

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

409 Услуга одржавања и поправке гасне опреме   0 350,000 350,000 350,000 

410 Услуга одржавања и сервисирања алу браварије и пвц столарије   0 495,000 495,000 495,000 

411 
Услуга еталонирања тоталне станице за геодетскa мерењa у служби 
"ГИС"   0 10,000 10,000 10,000 

  Укупно услуге: 379,910,647 221,040,000 377,275,000 466,185,000 473,405,000 

  Радови           

1 Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже 0         

2 Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације 25,000,000         

3 
Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање 
раскопаних површина јавне намене 50,000,000         

4 
Извођење радова на санацији филтерских поља 7 и 12 у старој филтер 
станици, са набавком и уградњом материјала 16,961,931         

5 
Извођење радова на хаваријском одржавању цевовода на мостовским 
конструкцијама  495,000         

6 
Извођење радова на реконструкцији објекта у улици Стевана Сремца 
бр.20 у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала 8,903,504         

7 Извођење радова на комуникационом повезивању трафо станице ТС2 0         

8 
Извођење радова на регенерацији бунара БХД 5 и 7 на изворишту 
,,Петроварадинска ада,, са набавком и уградњом материјала.  11,534,020         

9 
Извођење радова на реконструкцији компресорског постројења у ПС 
Лиман,са набавком и уградњом материјала 0         
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10 
Извођење радова на реконструкцији вакумског постројења са 
припадајућим инсталацијама  у ПС Лиман,са набавком и уградњом 
материјала 3,471,829         

11 
Извођење радова на замени  арматура и фазонских комада на цевоводу 
сирове воде, на првој фази изворишта" Петроварадинска ада",са 
набавком и уградњом материјала 9,097,273         

12 
Извођење радова на уградњи угаоних сливника у банкини, са набавком и 
уградњом материјала 0         

13 
Извођење радова на изградњи прикључка са водоводном мрежом за 
локалитет магацина Адице у Новом Саду са набавком и уградњом 
материјала 3,339,679         

14 
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 
Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Милетићевој у 
Лединцима, са набавком и уградњом материјала 2,689,086         

16 
Извођење радова на изградњи канализационе мреже у делу Карагаче у 
Петроварадину , са набавком и уградњом материјала 1,892,583         

17 
Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у насељу Подбара, 
са набавком и уградњом материјала.  12,999,902         

18 
Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у насељу 
Подбара, са набавком и уградњом материјала 33,991,574         

19 

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  44,940,708         

20 
Извођење радова на изградњи шахтова са припадајућом арматуром на 
цевоводу сирове воде од пескаре до Варадинског моста  0         

21 
Извођење радова на хаваријском одржавању јавних чесми,са набавком и 
уградњом материјала 2,000,000         

22 
Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног 
опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала  19,644,470         

23 
Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом 
Новог Сада (I–Фаза), са набавком и уградњом материјала   76,818,770         

24 
Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе 
комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом 
материјала 24,999,726         

25 
Извођење радова на постављању расвете у унутрашњи простор 
централног магацина и на рени бунарима 0         

26 Извођење радова на увођењу грејања у складишном простору магацина 0         

27 Извођење радова на изградњи платоа на локалитету "Адице"  3,303,335         

28 
Извођење радова на текућем одржавању објеката ЈКП "Водовод и 
канализација" са набавком и уградњом материјала 12,000,000         

29 
Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката ЈКП "Водовод и 
канализација" са набавком и уградњом материјала 7,888,050         

30 Извођење радова на замени алуминијумске, пвц и дрвене столарије 11,916,116         

31 Извођење радова на реконструкцији телефонске инсталације по објектима 0         

32 
Извођење радова на модеризацији и проширењу телефонске централе на 
локалитету Масарикова 477,000         

33 
Извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке 
(прва зона водоснабдевања јужно од пута IIА реда 119), са набавком и 
уградњом материјала  71,967,766         
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34 
Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са 
везом на канализациони систем Сремске Каменице (I–фаза), са набавком 
и уградњом материјала  134,736,000         

35 
Извођење радова на реконструкцији рачунарске мреже на локацији 
„ФИЛТЕР“ са набавком и уградњом материјала 0         

36 
Извођење радова на регенерацији бунара БХД 4, 6 и 10 на изворишту 
„Ратно острво“ са набавком и уградњом материјала 17,530,815         

37 
Извођење радова на реконструкцији хидрофорског постројења и цевног 
развода у објекту Чардак са набавком и уградњом материјала 0         

38 
Извођење радова на изградњи фекалне и атмосферске канализације, за 
потребе објеката Радио телевизија Војводине (РТВ) у Сремској 
Каменици  са набавком и уградњом материјала 19,752,862         

39 
Извођење радова на санацији бунара БХД - 5 на изворишту ''Ратно 
острво'', утискивањем нових дренова, са набавком и уградњом материјала 0         

40 
Извођење радова на изградњи станице за дохлорисање воде за пиће 
насеља Ковиљ, у Ковиљу, са набавком и уградњом материјала, 0         

41 
Извођење радова на изградњи канализационих прикључака на територији 
Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала 0         

42 
Извођење радова на санацији бунара БХД 8 на изворишту ''Ратно острво'', 
утискивањем нових дренова, са набавком и уградњом материјала 0         

43 
Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу 
Сајлово у Новом Саду (I–фаза), са набавком и уградњом материјала 0         

44 
Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање 
раскопаних површина јавне намене   0 40,000,000 40,000,000 40,000,000 

45 
Извођење радова на санацији филтерских поља 4 и 8 у старој филтер 
станици, са набавком и уградњом материјала   0 0 17,000,000 17,000,000 

46 
Извођење радова на реконструкцији компресорског постројења у ПС 
Лиман,са набавком и уградњом материјала   0 6,000,000 6,000,000 6,000,000 

47 
Извођење радова на Хаваријском одржавању јавних чесми, са набавком и 
уградњом материјала   1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

48 
Извођење радова на регенерацији бунара БХД 2 и 3 на изворишту ,,Ратно 
острво,, са набавком и уградњом материјала   0 0 12,000,000 12,000,000 

49 
Извођење радова на регенерацији и хидроизолацији бунара БХД 3 и 8 на 
изворишту Петроварадинска ада са набавком и уградњом материјала   18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 

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

51 
Извођење радова на уградњи шахт поклопаца и сливничких решетки са 
набавком и уградњом материјала   0 9,000,000 9,000,000 9,000,000 

52 Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже   0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

53 
Извођење радова на изградњи секундарних водова  водоводне и 
канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу 
са набавком и уградњом материјала   0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 

54 
Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на 
територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала   0 40,000,000 40,000,000 40,000,000 

55 
Извођење радова на адаптацији система за уклањање вишка озона из 
ваздуха на објекту ГАУ филтера -СПДВ Штранд са набавком и уградњом 
материјала   0 17,000,000 17,000,000 17,000,000 

56 
Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Иве 
Ћипика у Новом Саду са набавком и уградњом материјала   3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 

57 
Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици 
Видовданској у Буковцу са набавком и уградњом материјала   8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 

58 
Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Задружној 
у Новом Саду са набавком и уградњом материјала   0 0 0 0 
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59 
Извођење радова на изградњи перионице возила сектора "Канализација" 
II фаза са набавком и уградњом материјала   0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 

60 
Извођење радова на реконструкцији водоводне и канализационе мреже у 
улици ДР. Лазе Станојевића у Новом Саду са набавком и уградњом 
материјала   0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

61 

Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у Бановинском 
пролазу са припадајућом блоковском мрежом а између улица Жарка 
Зрењанина и Јована Ђорђевића у Новом Саду са набавком и уградњом 
материјала   0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 

62 
Извођење радова на доградњи водоводне мреже у улици Марка 
Орешковића у насељу Сремска Каменица   1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 

63 
Извођење радова на постављању расвете у унутрашњи простор 
централног магацина    0 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

64 
Извођење радова на текућем одржавању објеката ЈКП "Водовод и 
канализација" са набавком и уградњом материјала   5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

65 
Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката ЈКП "Водовод и 
канализација" са набавком и уградњом материјала   4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

66 Извођење радова на замени алуминијумске, пвц и дрвене столарије   7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 

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

68 
Извођење радова на модеризацији и проширењу телефонске централе на 
локалитету "Филтер"   490,000 490,000 490,000 490,000 

69 
Извођење радова на изградњи магистралног цевовода од Руменачког пута 
до улице Иве Лоле Рибара у Ветернику, са набавком и уградњом 
материјала    0 0 0 90,000,000 

70 
Додатни радови на извођењу радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС 
код Жежељевог моста (I–Фаза), са набавком и уградњом материјала   0 37,000,000 37,000,000 37,000,000 

71 
Извођење радова на изградњи канализације употребљених вода, са 
пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до 
улице Бајчи Жилинског у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала   0 0 300,000,000 300,000,000 

72 
Извођење радова на изградњи 10 пијезометара за мониторинг подземних 
вода на подручјима зона санитарне заштите изворишта   3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

  Укупно радови: 643,351,999 52,490,000 287,980,000 616,980,000 706,980,000 

УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ 1,542,816,843 629,650,000 1,213,890,000 1,648,200,000 1,745,420,000 

 



26 

 

 
 
У току 2020. године Предузеће је планирало да за набавку добара, радова и услуга за  

обављање делатности утроши 1.745.420.000 динара. 

За набавку добара планирано је да се утроши 565.035.000 динара или 32,4%, за 

извршење услуга ће се утрошити 473.405.000 динара или 27,1%, а за извођење 

радова издвојиће се 706.980.000 динара или 40,5% од укупно планираних средстава 

за набавке. 

Од укупно планираних средстава за набавке, износ од 427.000.000 динара или 24,5% 

финансираће се из средстава буџета Новог Сада. Планирано је улагање средства од 

90.000.000 динара за извођење радова на изградњи магистралног цевовода од 

Руменачког пута до улице Иве Лоле Рибара у Ветернику. Остале капиталне 

инвестиције предвиделе су улагање у систем за одвођење отпадних вода Новог Сада, 

и то: за додатне радове на извођењу радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код 

Жежељевог моста (I–Фаза) износ од 37.000.000 динара, а за извођењe радова на 

изградњи канализације употребљених вода, са пратећим објектима, од локалитета 

источно од Зрењанинског пута до улице Бајчи Жилинског у Новом Саду износ од 

300.000.000 динара. 

Разлика од 1.318.420.000 динара или 75,5% финансираће се из сопствених средстава 

у циљу нормалног функционисања процеса пословања Предузећа. 

Већи део планираних набавки по свим основама биће покренут у првоj половини 

2020. године у укупном износу од 1.213.890.000 динара. Њиховом реализацијом 

омогућиће се несметано одвијање пословних активности Предузећа, а самим тим и 

редовно снабдевање Града пијаћом водом, као и одвођење отпадних вода.” 
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Поглавље ,,9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА'', мења се и гласи: 
 
 
 
 

„ 9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 
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У 2020. години Предузеће планира инвестиционо улагање у наставке започетих 

радова у висини од 1.057.822.766,50 динара, од чега 134.775.000 динара или 12,7% из 

сопствених средстава, а 923.047.766,50 динара или 87,3% из капиталних субвенција 

из буџета Града Новог Сада од којих је намењено: 

- 75.000.000 динара за радове на санацији бунара БХД 8 на изворишту ''Ратно 

острво'', утискивањем нових дренова као наставак реализације обавеза, 

- 57.000.000 динара за извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у  

насељу Сајлово у Новом Саду (I–фаза), са набавком и уградњом материјала као 

наставак реализације обавеза, 

- 19.645.000 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе 

комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала 

као наставак реализације уговорених обавеза, 

- 76.820.000 динара за извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним 

системом Новог Сада (I–Фаза), са набавком и уградњом материјала као наставак 

реализације уговорених обавеза, 

- 71.967.766,50 динара за извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање 

насеља Боцке (прва зона водоснабдевања јужно од пута IIА реда 119), са набавком и 

уградњом материјала као наставак реализације уговорених обавеза, 

- 453.000.000 динара за извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код 

Жежељевог моста (I–Фаза), са набавком и уградњом материјала као наставак 

реализације уговорених обавеза, 

- 25.000.000 динара за извођење радова на изградњи канализационе мреже за 

потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом 

материјала као наставак реализације уговорених обавеза, 

- 134.765.000 динара за извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља 

Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (I–фаза), са набавком и 

уградњом материјала као наставак реализације уговорених обавеза, 

- 9.850.000 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 као наставак реализације уговорених 

обавеза. 

 

У нове инвестиције у току 2020. године Предузеће ће уложити 628.000.000 динара. 

Износ од 427.000.000 динара или 68,0% финансираће се из капиталних субвенција од 

којих је намењено: 

- 90.000.000 динара за извођење радова на изградњи магистралног цевовода од 

Руменачког пута до улице Иве Лоле Рибара у Ветернику, са набавком и уградњом 

материјала, 

- 37.000.000 динара за додатне радове на извођењу радова на изградњи НГЦ-1, нова 

главна ЦС код Жежељевог моста (I–Фаза), са набавком и уградњом материјала, 

- 300.000.000 динара за извођење радова на изградњи канализације употребљених 

вода, са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до улице 

Бајчи Жилинског у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала. 

 

Износ од 201.000.000 динара или 32,0% нових инвестиција у 2020. години ће се 

финансирати из сопствених средставa. 
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9.1.ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА     
        Прилог 14 

                                                                                                                                 у 000 динара 

Редни 
број 

Назив инвестиције 

Година 
почетка 

финансирања 
пројекта 

Година 
завршетка 

финансирања 
пројекта 

Укупна 
вредност 
пројекта  

Реализовано 
закључно са 
31.12.2019.  

Структура финансирања 
Износ према 

 извору 
финансирања 

План                                           
01.01.-

31.03.2020. 

План                                         
01.01.-

30.06.2020. 

План                                     
01.01.-

30.09.2020. 

План                                                          
01.01.-

31.12.2020. 

План 
2021. 

година 

План 
2022. 

година 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Извођење радова на санацији 
бунара БХД 8 на изворишту 
''Ратно острво'', утискивањем 
нових дренова, са набавком и 
уградњом материјала 

        Сопствена средства               

        Позајмљена средства               

2019 2020 85,000 10,000 
Средства Буџета  (по 
контима) 

75,000 0 75,000 75,000 75,000 
    

        Остало               

2 

Извођење радова на изградњи 
секундарне водоводне мреже у 
насељу Сајлово у Новом Саду (I–
фаза), са набавком и уградњом 
материјала 

        Сопствена средства               

        Позајмљена средства               

2019 2020 72,000 15,000 
Средства Буџета  (по 
контима) 

57,000 0 57,000 57,000 57,000 
    

        Остало               

3 

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

        Сопствена средства               

        Позајмљена средства               

2019 2020 19,645 0 
Средства Буџета  (по 
контима) 

19,645 0 19,645 19,645 19,645 
    

        Остало               

4 

Извођење радова на повезивању 
насеља Бегеч са водоводним 
системом Новог Сада (I–Фаза), 
са набавком и уградњом 
материјала 

        Сопствена средства               

        Позајмљена средства               

2019 2020 76,820 0 
Средства Буџета  (по 
контима) 

76,820 0 76,820 76,820 76,820 
    

        Остало               

5 

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

        Сопствена средства               

        Позајмљена средства               

2019 2020 71,968 0 
Средства Буџета  (по 
контима) 

71,968 0 71,968 71,968 71,968 
    

        Остало           
    

6 

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

        Сопствена средства               

        Позајмљена средства               

2019 2020 927,000 474,000 
Средства Буџета  (по 
контима) 

453,000 0 453,000 453,000 453,000 

 
  

        Остало               

7 

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

        Сопствена средства               

        Позајмљена средства               

2019 2020 25,000 0 
Средства Буџета  (по 
контима) 

25,000 0 25,000 25,000 25,000 
    

        Остало               

8 

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

        Сопствена средства               

        Позајмљена средства               

2019 2020 134,765 0 
Средства Буџета  (по 
контима) 

134,765 0 134,765 134,765 134,765 
    

        Остало               

9 

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 

        Сопствена средства               

        Позајмљена средства               

2019 2020 9,850 0 
Средства Буџета  (по 
контима) 

9,850 9,850 9,850 9,850 9,850 
    

        Остало               

10 

Извођење радова на изградњи 
канализационих прикључака на 
територији Града Новог Сада, са 

        Сопствена средства               

        Позајмљена средства               

2019 2020 0 0 Средства Буџета  (по 0 0 0 0 0 
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набавком и уградњом материјала контима) 

        Остало               

11 

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

2019 2020 8,904 6,904 Сопствена средства 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000     

        Позајмљена средства               

        
Средства Буџета  (по 
контима) 

          
    

        Остало               

12 

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

2019 2020 0 0 Сопствена средства 0 0 0 0 0 
 

  

        Позајмљена средства               

        
Средства Буџета  (по 
контима) 

          
    

        Остало               

13 

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

2019 2020 15,000 5,900 Сопствена средства 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100     

        Позајмљена средства               

        
Средства Буџета  (по 
контима) 

          
    

        Остало               

14 

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

2019 2020 33,992 13,992 Сопствена средства 20,000 0 20,000 20,000 20,000     

        Позајмљена средства               

        
Средства Буџета  (по 
контима) 

          
    

        Остало               

15 

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

2019 2020 16,420 4,719 Сопствена средства 11,701 11,701 11,701 11,701 11,701 
 

  

        Позајмљена средства               

        
Средства Буџета  (по 
контима) 

          
    

        Остало               

16 

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

2019 2020 85,000 25,000 Сопствена средства 60,000 0 60,000 60,000 60,000     

        Позајмљена средства               

        
Средства Буџета  (по 
контима) 

          
    

        Остало               

17 

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

2019 2020 12,000 0 Сопствена средства 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000     

        Позајмљена средства               

        
Средства Буџета  (по 
контима) 

          
    

        Остало               

18 

Извођење радова на изградњи 
перионице возила сектора 
"Канализација" 

2018 2020 19,974 0 Сопствена средства 19,974 19,974 19,974 19,974 19,974     

        Позајмљена средства               

        
Средства Буџета  (по 
контима) 

          
    

        Остало               

Укупно: 

    191,290 56,515 Сопствена средства 134,775 54,775 134,775 134,775 134,775     

        Позајмљена средства               

    1,422,048 499,000 
Средства Буџета  (по 
контима) 

923,048 9,850 923,048 923,048 923,048 
    

        Остало               

Укупно наставци инвестиције:     1,613,338 555,515   1,057,823 64,625 1,057,823 1,057,823 1,057,823     

1 

Извођење радова на изградњи 
магистралног цевовода од 
Руменачког пута до улице Иве 
Лоле Рибара у Ветернику, са 
набавком и уградњом материјала  

        Сопствена средства               

        Позајмљена средства               

2020 2020 90,000 - 
Средства Буџета  (по 
контима) 

90,000 0 0 0 90,000 
    

        Остало               

2 

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

        Сопствена средства               

        Позајмљена средства               

2020 2020 37,000 - 
Средства Буџета  (по 
контима) 

37,000 0 37,000 37,000 37,000 
    

        Остало               

3 

Извођење радова на изградњи 
канализације употребљених 
вода, са пратећим објектима, од 

        Сопствена средства               

        Позајмљена средства               

2020 2020 300,000 - Средства Буџета  (по 300,000 0 0 300,000 300,000     



31 

 

локалитета источно од 
Зрењанинског пута до улице 
Бајчи Жилинског у Новом Саду, 
са набавком и уградњом 
материјала 

контима) 

        Остало           

    

4 

Извођење радова на санацији 
филтерских поља 4 и 8 у старој 
филтер станици, са набавком и 
уградњом материјала 

2020 2020 17,000 - Сопствена средства 17,000 0 0 17,000 17,000     

        Позајмљена средства               

        
Средства Буџета  (по 
контима) 

          
    

        Остало               

5 

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

2020 2020 6,000 - Сопствена средства 6,000 0 6,000 6,000 6,000     

        Позајмљена средства               

        
Средства Буџета  (по 
контима) 

          
    

        Остало               

6 

Извођење радова на хаваријском 
одржавању јавних чесми, са 
набавком и уградњом материјала 

2020 2020 1,200 - Сопствена средства 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200     

        Позајмљена средства               

        
Средства Буџета  (по 
контима) 

          
    

        Остало               

7 

Извођење радова на 
регенерацији бунара БХД 2 и 3 на 
изворишту ,,Ратно острво,, са 
набавком и уградњом материјала 

2020 2020 12,000 - Сопствена средства 12,000 0 0 12,000 12,000     

        Позајмљена средства               

        
Средства Буџета  (по 
контима) 

          
    

        Остало               

8 

Извођење радова на 
регенерацији и хидроизолацији 
бунара БХД 3 и 8 на изворишту 
Петроварадинска ада са 
набавком и уградњом материјала 

2020 2020 18,000 - Сопствена средства 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000     

        Позајмљена средства               

        
Средства Буџета  (по 
контима) 

          
    

        Остало               

9 

Извођење радова на уградњи 
шахт поклопаца и сливничких 
решетки са набавком и уградњом 
материјала 

2020 2020 9,000 - Сопствена средства 9,000 0 9,000 9,000 9,000     

        Позајмљена средства               

        
Средства Буџета  (по 
контима) 

          
    

        Остало               

10 

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

2020 2020 15,000 - Сопствена средства 15,000 0 15,000 15,000 15,000     

        Позајмљена средства               

        
Средства Буџета  (по 
контима) 

          
    

        Остало               

11 

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

2020 2020 40,000 - Сопствена средства 40,000 0 40,000 40,000 40,000     

        Позајмљена средства               

        
Средства Буџета  (по 
контима) 

          
    

        Остало               

12 

Извођење радова на адаптацији 
система за уклањање вишка 
озона из ваздуха на објекту ГАУ 
филтера -СПДВ Штранд са 
набавком и уградњом материјала 

2020 2020 17,000 - Сопствена средства 17,000 0 17,000 17,000 17,000     

        Позајмљена средства               

        
Средства Буџета  (по 
контима) 

          
    

        Остало               

13 

Извођење радова на 
реконструкцији водоводне мреже 
у улици Иве Ћипика у Новом 
Саду са набавком и уградњом 
материјала 

2020 2020 3,500 - Сопствена средства 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500     

        Позајмљена средства               

        
Средства Буџета  (по 
контима) 

          
    

        Остало               

14 

Извођење радова на 
реконструкцији водоводне мреже 
у улици Видовданској у Буковцу 
са набавком и уградњом 
материјала 

2020 2020 8,500 - Сопствена средства 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500     

        Позајмљена средства               

        
Средства Буџета  (по 
контима) 

          
    

        Остало               

15 Извођење радова на 2020 2020 0 - Сопствена средства 0 0 0 0 0 
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реконструкцији водоводне мреже 
у улици Задружној у Новом Саду 
са набавком и уградњом 
материјала 

        Позајмљена средства               

        
Средства Буџета  (по 
контима) 

          
    

        Остало               

16 

Извођење радова на изградњи 
перионице возила сектора 
"Канализација" II фаза са 
набавком и уградњом материјала 

2020 2020 20,000 - Сопствена средства 20,000 0 20,000 20,000 20,000     

        Позајмљена средства               

        
Средства Буџета  (по 
контима) 

          
    

        Остало               

17 

Извођење радова на 
реконструкцији водоводне и 
канализационе мреже у улици 
Др. Лазе Станојевића у Новом 
Саду са набавком и уградњом 
материјала 

2020 2020 5,000 - Сопствена средства 5,000 0 5,000 5,000 5,000 
 

  

        Позајмљена средства               

        
Средства Буџета  (по 
контима) 

          
    

        Остало               

18 

Извођење радова на 
реконструкцији канализационе 
мреже у Бановинском пролазу са 
припадајућом блоковском 
мрежом а између улица Жарка 
Зрењанина и Јована Ђорђевића 
у Новом Саду са набавком и 
уградњом материјала 

2020 2020 12,000 - Сопствена средства 12,000 0 12,000 12,000 12,000 
 

  

        Позајмљена средства               

        
Средства Буџета  (по 
контима) 

          
    

        Остало           

    

19 

Извођење радова на доградњи 
водоводне мреже у улици Марка 
Орешковића у насељу Сремска 
Каменица 

2020 2020 1,800 - Сопствена средства 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800     

        Позајмљена средства               

        
Средства Буџета  (по 
контима) 

          
    

        Остало               

20 

Извођење радова на 
постављању расвете у 
унутрашњи простор централног 
магацина  

2020 2020 4,000 - Сопствена средства 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000     

        Позајмљена средства               

        
Средства Буџета  (по 
контима) 

          
    

        Остало               

21 

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

2020 2020 4,000 - Сопствена средства 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000     

        Позајмљена средства               

        
Средства Буџета  (по 
контима) 

          
    

        Остало               

22 

Извођење радова на замени 
алуминијумске, пвц и дрвене 
столарије 

2020 2020 7,000 - Сопствена средства 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000     

        Позајмљена средства               

        
Средства Буџета  (по 
контима) 

          
    

        Остало               

Укупно: 

    201,000 - Сопствена средства 201,000 48,000 172,000 201,000 201,000     

        Позајмљена средства               

    427,000 - 
Средства Буџета  (по 
контима) 

427,000 0 37,000 337,000 427,000 
    

        Остало               

Укупно инвестиција- ПЛАН 2020. ГОДИНА:     628,000 -   628,000 48,000 209,000 538,000 628,000     

УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ 2020. ГОДИНА: 

    392,290 56,515 Сопствена средства 335,775 102,775 306,775 335,775 335,775     

        Позајмљена средства               

    1,849,048 499,000 
Средства Буџета  (по 
контима) 

1,350,048 9,850 960,048 1,260,048 1,350,048 
    

        Остало               

СВЕГА ИНВЕСТИЦИЈЕ 2020. ГОДИНА:     2,241,338 555,515   1,685,823 112,625 1,266,823 1,595,823 1,685,823     
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Средства планирана за наставке инвестиционих улагања у 2020. години утрошиће се 
на следећи начин: 
- у водоводни систем Града Новог Сада уложиће се укупно 387.605.766,50 динара, од 
тога из сопствених средстава 87.173.000 динара, а из средстава буџета Новог Сада 
300.432.766,50 динара, 
- у систем за одвођење отпадних вода Новог Сада уложиће се 639.143.000 динара, од 
тога из средстава буџета Новог Сада укупно 622.615.000 динара, а из сопствених 
средстава разлика од 16.528.000 динара, 
- за побољшање самог функционисања процеса пословања у Предузећу уложиће се 
31.074.000 динара сопствених средстава. 
 
Средства планирана за нове инвестиционе радове у 2020. години утрошиће се на 
следећи начин: 
- у водоводни систем Града Новог Сада уложиће се укупно 176.250.000 динара, и то 
86.250.000 динара сопствених средстава, а из средстава буџета Новог Сада укупно 
90.000.000 динара, 
- у систем за одвођење отпадних вода Новог Сада уложиће се 399.250.000 динара, и 
то из средстава буџета Новог Сада укупно 337.000.000 динара, а 62.250.000 динара и 
сопствених средстава Предузећа, 
- за побољшање самог функционисања процеса пословања у Предузећу уложиће се 
52.500.000 динара сопствених средстава. 
 
Укупне капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се 

добијају из буџета Града за 2020. годину планиране су у износу од 1.350.047.766,50 

динара. Улагање у наставке започетих радова планирано је у висини од 

923.047.766,50 динара, а у нове инвестиције у току 2020. године Град ће уложити 

износ од 427.000.000 динара. 

 

Укупна улагања из сопствених средстава за изградњу објеката водовода и 

канализације Предузећа за 2020. годину планиране су у износу од 335.775.000 

динара. Улагање у наставке започетих радова планирано је у висини од 134.775.000 

динара, а у нове инвестиције у току 2020. године Предузеће ће уложити износ од 

201.000.000 динара.” 
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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 2020. годину, при чему је 
уочена неопходност следећих изменa: 

 
У поглављу: 4) ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА у 
тачки 4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2020. ГОДИНУ на основу Молбе за ангажовање лица 
уговором о привремено повременим пословима у периоду 01.02. – 01.06.2020. године, а чији 
би укупан број прелазио 10% стално запослених на неодређено време, како би се одржао 
континуитет и квалитет пружања комуналних услуга у Граду Новом Саду, одрађене су измене 
само у броју запослених у наведеном периоду, без повећања планираних средстава за те 
намене.  
Молба је под бројем 11-38548 дана 19.12.2019. године упућена Градској управи за комуналне 
послове, начелнику Зорану Станојевићу. 
 
У поглављу 8) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ, у табели ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА 
НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА, извршене су следеће измене: 

 
- у делу II Услуге 

 

 Брише се позиција 310. Извођење радова на изградњи 10 пијезометара за 
мониторинг подземних вода на подручјима зона санитарне заштите изворишта,  у 
износу од 3.000.000 динара, 
Образложење: обрисана позиција je пребачена у  део III Радови. 
 

 Брише се позиција 318. Услуга израде  техничке документације за изградњу 

секундарних водова водоводне и канализационе мреже и то са периодичним 

пружањем исте на годишњем нивоу,  у износу од 3.000.000 динара, 

Образложење: обрисана позиција је идентична позицији 293. у делу II Услуге. 

 

- у делу III Радови 

 Брише се позиција 58. Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици 

Задружној у Новом Саду са набавком и уградњом материјала, у износу од 10.000.000 

динара, 

Образложење: Задружна улица је стављена у план због старости мреже и 
потенцијалних хаварија у протеклом периоду. Како је приоритет решавање партерног 
уређења дворишта у улици Лазе Станојевића где постоји дотрајала канализациона 
мрежа и реконструкција канализације у Бановинском пролазу због честих плављења 
скупштине АПВ и саме зграде Извршног већа, приоритетно се средства са ове позиције 
преусмеравају на ове две позиције како би се испратила активност ЈП “Паркинг 
сервиса” на уређењу дворишта у улици Лазе Станојевића и отклонио вишегодишњи 
проблем плављена зграда у власништву АПВ. 
 

 Повећава се позиција 60. Извођење радова на реконструкцији водоводне и 

канализационе мреже у улици ДР. Лазе Станојевића у Новом Саду са набавком и 

уградњом материјала са 2.500.000 динара на 5.000.000 динара, 

Образложење: Приликом сачињавања плана крајем 2019. године пројектно техничка 

документација је била у изради па су износи узети из идејних решења које су само 

орјентационе вредности, без анализе трасе, дубина ископа, хидрауличке анализe 

потребних пречника. Како је у међувремену завршена пројектно техничка 

документација, а пошто се ради о новим техничким решењима, а не о простој 

реконструкцији (замени), усвојена решења су значајно повећала трошкове изградње 

што је изазвало разлику  између предвиђене и израчунате вредности, што захтева 

измену процењене вредности. 

 

 Повећава се позиција 61. Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у 

Бановинском пролазу са припадајућом блоковском мрежом а између улица Жарка 
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Зрењанина и Јована Ђорђевића у Новом Саду са набавком и уградњом материјала са 

4.500.000 на 12.000.000 динара,  

Образложење: Приликом сачињавања плана крајем 2019. године пројектно техничка 
документација је била у изради па су износи узети из идејних решења које су само 
орјентационе вредности, без анализе трасе, дубина ископа, хидрауличке анализe 
потребних пречника. Како је у међувремену завршена пројектно техничка 
документација, а пошто се ради о новим техничким решењима, а не о простој 
реконструкцији (замени), усвојена решења су значајно повећала трошкове изградње 
што је изазвало разлику  између предвиђене и израчунате вредности, што захтева 
измену процењене вредности. 
 

 Додаје се позиција 72. Извођење радова на изградњи 10 пијезометара за мониторинг 

подземних вода на подручјима зона санитарне заштите изворишта у износу од 

3.000.000 динара,  

Образложење: позиција je пребачена из дела II Услуге. 

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

- Наставци инвестиција 

 Повећава се позиција 6. Извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код 

Жежељевог моста (I–Фаза), са набавком и уградњом материјала, са 429.000.000 

динара на 453.000.000 динара. 

Образложење: Највећи проблем који се појавио током извођења радова на на изградњи 
НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I–Фаза),  је далеко лошији квалитет 
материјала из ископа у односу на онај који је у пројектној документацији. Наиме, 
извршено је узорковање и испитивање материјала из ископа како би се утврдило да ли 
је погодан за насипање и констатовано, да се свега 20-25% материјала из ископа може 
искористити за насипање око новоизграђеног објекта уместо предвиђених 45%. 
Претпоставка је да ће исти проблем бити и са насипањем изнад колектора, чији ископ 
је још увек на почетку радова. Стога су се појавили вишкови радова на набавци и 
насипању песком и шљунком, као и одвоз додатних количина материјала из ископа који 
није погодан за уградњу на депонију. 
У току извођења радова на изливном колектору појавила се потреба за уградњом 
додатних ларсен талпи на продору кроз насип. Наиме, технологија изградње 
подразумева рушење насипа у делу продора изливног колектора у широком ископу, што 
би у случају пораста Дунава у периоду извођења радова проузроковало обуставу 
радова и угрожавање насипа. Стога је уз сагласност ЈВП „Воде Војводине“ припремљен 
елаборат са начином заштите продора од случаја пораста нивоа Дунава у току 
извођења радова. Предвиђени радови представљају вишак радова који није био 
предвиђен основним уговором. 
Укрштање доводног колектора са магистралним топловодом проузроковало је потребу 
за додатним обезбеђењем постојећег топловода у бетонском сандуку. Наиме, пошто 
није било могућности да се челични цевоводи топловода испразне, било је неопходно 
избетонирати две греде у виду бочних зидова сандука колектора које ће носити читав 
топловод у отвореном рову колектора током извођења радова. Ови радови 
представљају вишак радова који није био предвиђен основним уговором. 
Приликом извођења радова на спајању уливног колектора са постојећим колектором у 
улици Марка Миљанова, констатовано је да је траса постојећег колектора удаљена око 
пет метара од трасе из званичног КАТ-КОМ-а, према ком је израђена техничка 
документација за извођење радова. Како је дужина уливног колектора повећана за око 
пет метара, то ће проузроковати вишак радова. 

 

 Брише се позиција 10. Извођење радова на изградњи канализационих прикључака на 

територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала, у износу  

24.000.000 динара, 

Образложење: Планом набавке за 2020.годину, предузеће је из сопствених средстава 
предвидело средства у износу од 40.000.000 динара за извођење радова на изградњи 
кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и 
уградњом материјала. Увидом у планирани број прикључења у 2020.години на систем 
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канализације, констатовано је да су предвиђена средства из сопствених средстава 
довољна за реализацију наведене активности, те се наведена активност неће 
реализовати из капиталних субвенција. 

 

 Брише се позиција 12. Извођење радова на реконструкцији вакумског постројења са 

припадајућим инсталацијама у ПС Лиман, са набавком и уградњом материјала у 

износу од 3.472.000 динара, 

 Смањује се позиција 15. Извођење радова на регенерацији бунара БХД 4, 6 и 10 на 

изворишту ''Ратно острво'', са набавком и уградњом материјала, са набавком и 

уградњом материјала са 12.812.000 динара на 11.701.000 динара, 

- Нове инвестиције 

 Брише се позиција 15. Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици 

Задружној у Новом Саду са набавком и уградњом материјала, у износу од 10.000.000 

динара, 

Образложење: Задружна улица је стављена у план због старости мреже и 

потенцијалних хаварија у протеклом периоду. Како је приоритет решавање партерног 

уређења дворишта у улици Лазе Станојевића где постоји дотрајала канализациона 

мрежа и реконструкција канализације у Бановинском пролазу због честих плављења 

скупштине АПВ и саме зграде Извршног већа, приоритетно се средства са ове 

позиције преусмеравају на ове две позиције како би се испратила активност ЈП 

“Паркинг сервиса” на уређењу дворишта у улици Лазе Станојевића и отклонио 

вишегодишњи проблем плављена зграда у власништву АПВ. 

 

 Повећава се позиција 17. Извођење радова на реконструкцији водоводне и 

канализационе мреже у улици ДР. Лазе Станојевића у Новом Саду са набавком и 

уградњом материјала са 2.500.000 динара на 5.000.000 динара, 

Образложење: Приликом сачињавања плана крајем 2019. године пројектно техничка 

документација је била у изради па су износи узети из идејних решења које су само 

орјентационе вредности, без анализе трасе, дубина ископа, хидрауличке анализe 

потребних пречника. Како је у међувремену завршена пројектно техничка 

документација, а пошто се ради о новим техничким решењима, а не о простој 

реконструкцији (замени), усвојена решења су значајно повећала трошкове изградње 

што је изазвало разлику  између предвиђене и израчунате вредности, што захтева 

измену процењене вредности. 

 

 Повећава се позиција 18. Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у 

Бановинском пролазу са припадајућом блоковском мрежом а између улица Жарка 

Зрењанина и Јована Ђорђевића у Новом Саду са набавком и уградњом материјала са 

4.500.000 на 12.000.000 динара,  

Образложење: Приликом сачињавања плана крајем 2019. године пројектно техничка 
документација је била у изради па су износи узети из идејних решења које су само 
орјентационе вредности, без анализе трасе, дубина ископа, хидрауличке анализe 
потребних пречника. Како је у међувремену завршена пројектно техничка 
документација, а пошто се ради о новим техничким решењима, а не о простој 
реконструкцији (замени), усвојена решења су значајно повећала трошкове изградње 
што је изазвало разлику  између предвиђене и израчунате вредности, што захтева 
измену процењене вредности. 
 

Предложене промене уврштене су у Програм пословања за 2019. годину изменом поглавља на 
које се промене односе. 

 
                           

                                                                                                                                                             ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“                       
                                                                                                                                        НОВИ САД 

 
              _______________________________ 
                  ДИРЕКТОР, Гвозден Перковић 


