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1.

Увод

Надзорни одбор предузећа је на 7. седници одржаној дана 10.03.2017. године
усвојио Посебан програм о коришћењу средстава из буџета града Суботица за ЈКП
»Водовод и канализација« Суботица за 2017. годину.
Градско веће је на 39. седници одржаној дана 21.03.2017. године донело решење о
давању сагласности на Посебан програм о коришћењу средстава из буџета града Суботица
за ЈКП »Водовод и канализација« Суботица за 2017. годину.
Према Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2017.
годину („Службени лист Града Суботице“ број 58/16 и 21/17) извршена је измена
средстава предвиђених за израду пројектне документације за завршетак канализације
насеља Палић са првобитних 1.293.000 динара на 5.488.000 динара.
Наведено повећање односи се на :
1. Преузете обавезе из 2016. године које терете програмску апропријацију Буџета
2017. године у износу од 3.077.000 динара и
2. Обавезе за израду пројектне документације у току 2017. године у износу од
1.078.000 динара.
Завршетком пројектовања канализације насеља Палић, наставља се планирана
изградња канализације на Палићу као један од врло значајних пројеката како за развој
туризма тако и заштите животне средине.
У складу са овим изменама, мењају се :
- Посебна табела за субвенције са образложењем и
- Динамика коришћења средстава
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2.

Посебна табела за субвенције са образложењем

Укупан износ планираних капиталних и текућих субвенција из буџета Града Суботице за ЈКП
„Водовод и канализација“ Суботица за 2017. годину износи 6.618.000 динара.

Редни
број

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА

Израда
пројектне
документације,
плана
превентивних мера, локацијских услова и
елабората
за
канализациону
мрежу
употребљених вода у насељу Палић
Израда
пројектне
документације,
плана
превентивних мера, студије, локацијских услова
и
елабората
за
канализациону
мрежу
употребљених вода у туристичком делу МЗ
Палић
Израда пројектне документације и локацијских
услова за канализациону мрежу употребљених
вода на Хоргошком путу на Палићу
Преузете обавезе из 2016. године за израду
пројектне документације за канализацију насеља
Палић, које терете програмску апропријацију
Буџета 2017. године
Укупно капиталне субвенције из Фонда за
заштиту животне средине – функција 560
(1+2)
Елаборат о зонама санитарне заштите Зона III Бајмок, Ђурђин, Стари Жедник и Нови Жедник
Пројектно - техничка документација за
водоводну мрежу у МЗ Жељезничко насеље
Пројектно - техничка документација за
канализациону мрежу у Улици 51. дивизије са
прикључним водовима од Невесињске улице до
Улице Јована Микића у МЗ Жељезничко насеље
Укупно капиталне субвенције за комуналну
делатност – Водоснабдевање - функција 630
(3+4+5)
Чишћење и одржавање отворених канала остале делатности – функција 470 (Текуће
субвенције)
УКУПНО (1+2+3+4+5+6):

Планирана
средства из
буџета града
за 2017. годину

Измена
планираних
средства из
буџета града
за 2017. годину

312.120

1.183.980

978.200

1.030.600

0

156.420

0

3.077.000

1.290.320

5.448.000

165.000

165.000

95.000

95.000

440.000

440.000

700.000

700.000

470.000

470.000

2.460.320

6.618.000

Мењају се позиције од 1. до 4. јер се повећава износ средстава намењен за израду пројеката за
завршетак канализације насеља Палић. Пројекат има три целине (позиције од 1. до 3.), значајан је
јер се завршетком пројектовања прелази на наредну фазу – фазу изградње која ће се финансирати
из сопствених средстава предузећа, буџета Града и KFW.
Позиција 4. Односи се на преузете обавезе из претходне године, које терете програмску
апропријацију у 2017. години.
Остале позиције остају непромењене.
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