1. Увод
Јавно комунално предузеће “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА, је основано Решењем
број 04 3041/1 Народне Републике Србије АП Војводине Народног одбора општине Суботица од
дана 06. фебруара 1962. године. Избор органа управљања извршен је 9. марта 1962. године а само
предузеће конституисано је 12. марта 1962. године.
Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација“ Суботица уписано је у регистар Агенције за
привредне регистре Решењем број БД 17598/2005 од 22. јуна 2005. године.
Јавно предузеће основано је ради обављања делатности од општег интереса - комуналне
делатности снабдевање водом за пиће и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода
на територији града Суботице.
Предузеће послује у правној форми „јавно предузеће“.
Оснивач Јавног предузећа је Град Суботица у чије име оснивачка права врши Скупштина Града
Суботице. Град је власник 100 % удела у основном капиталу Јавног предузећа.
Поред наведеног, Предузеће врши изградњу прикључака на водоводну и канализациону мрежу,
поправку и баждарење водомера, снимање канализационе мреже, чишћење канализационе мреже и
сливника, испитивање квалитета санитарне и отпадних вода, одржавање водоводне и
канализационе мреже, као и израду техничке документације за изградњу инвестиционих објеката.
ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Суботица је, на основу законом утврђених критеријума за
разврставање, разврстано у средње предузеће.
Седиште Предузећа је у Суботици, Трг Лазара Нешића 9/а.
Органи Предузећа су Директор и Надзорни одбор.

2. Преглед субвенција
Према Одлуци о буџету Града Суботице за 2018. годину („Службени лист Града Суботице“ број
37/17) планиране су капиталне и текуће субвенције за ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица у
укупном износу од 25.000.000 динара:
-

КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ – ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ НА УПОВ-у
Раздео ИВ
Глава 07
Програм 2 – Комунална делатност
Функција 470 – остале делатности
Шифра програма 1102
Пројекат 1102-П4
Економска класификација 4512
Износ средства: 25.000.000 динара

3. Образложење коришћења субвенција
Укупан износ планираних капиталних субвенција из буџета Града Суботице за ЈКП „Водовод и
канализација“ Суботица за 2018. годину у износу од 25.000.000 динара намењени су за
инвестиционо одржавање на објекту - пречистач отпадних вода, односно за набавку песколова
хидрауличког капацитета.
За обезбеђивање поузданијег рада уређаја за пречишћавање отпадних вода неопходно је
обезбедити укупно 74.936.000 динара.
Погонске карактеристике изграђеног објекта песколова нису донеле очекиване ефекте рада у
погледу издвајања таложивих неорганских материја (песка) и смањења концентрације лаких
течности (масноће), при смањеним протоцима. Последица наведеног су честе сметње и прекиди у
раду објекта и опреме и значајни додатни трошкови на санирају ових последица.
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Наиме, изграђени тип песколова је димензионисан на максимални часовни протицај постројења, а
његов рад при протицајима у периоду сувог времена, дужег трајања, је недовољно ефикасан.
Последњих година као последица климатских промена јављају се све дужи и учесталији временски
периоди без падавина, што осетно утиче на количине приспелих вода на Постројење, поготово
узевши у обзир обједињен систем канализације града Суботице.
Тренутном изведбом, при нижим протоцима, уз неорганске материје издваја се и одређена
количина органске, потребана у даљој технологији биолошког третмана отпадних вода са једне
стране, а са друге стране песак који се издваја са великом количином органских материја касније
није могуће поново употребити. Наведено, доводи до умањења ефикасности биолошког третмана
отпадних вода и у дужој експлоатацији има директан утицај на реципијент.
Предложена мера изградње додатног песколова, избор пратећих објеката и опреме омогућава
континуални рад песколова при различитим временским условима, као и беспрекидан рад у
случају одржавања опреме.
Набавка нових пумпи за транспорт муља и миксера за одржавање суспензије активног муља је
потребна због исхабаности постојеће хидромашинке опреме чији је радни век уз редовно
одржавање истекао.
Структура укупно потребних средстава :
Ред.бр.

Опис активности

Вредности
активности

1

Набавка уређаја песколова хидрауличког капацитета Q = 1100 м3/х

37.200.000

2
3

Набавка перача песка
Уградња уређаја и повезних цевовода

11.000.000
1.800.000

4

Изградња грађевинског објекта за смештај уређаја површине 200
м2 са приступни путевима

10.800.000

5

Вијчане пумпе за транспорт муља

7.416.000

6

Миксери за одржавање суспензије и транспорт активног муља

4.560.000

7

Уградња виљчаних пумпих и миксера
Услуге израде техничке документације за песколов, перач песка ,
грађевински објекат, повезни цевовод и приступни пут за потребе
ЈН.

0

8

УКУПНО:

2.160.000
74.936.000

****Износом из Буџета Града финансираће се део позиције 1.
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