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Панчево, јун 2016.год.

Извештај о раду и финансијском пословању за 2015.годину

Јавно комунално предузеће ,, Водовод и канализација '' Панчево, обавља следеће
делатности:
- производња и испорука воде за пиће за подручје града Панчева и насељених места:
Старчево, Омољица, Банатски Брестовац и Иваново
- одвођење отпадних и атмосферских вода са подручја града Панчева
Производња и испорука воде за пиће као и одвођење отпадних вода спадају у
делатност индивидуалне потрошње, и накнада за обављање услуга се наплаћује директно од
корисника.
Одвођење атмосферских вода је заједничка комунална потрошња, и средства за
обављање ове делатности се обезбеђују буџетом града Панчева.
Овим извештајем је обухваћена основна проблематика обављања ове делатности у
2015.год.
1.

СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ

У оквиру снабдевања водом обављају се следеће делатности :
- захватање и дистрибуција сирове – непречишћене воде
- производња – пречишћавање сирове воде у воду за пиће и
- дистрибуција воде за пиће.
-

Водоводни систем чине :
изворишта
постројења за пречишћавање
резервоари
црпне станице
магистрални цевоводи
разводна мрежа и
прикључци

Као и ранијих година, снабдевање водом је вршено из изворишта ,, Сибница '',
изворишта поред филтер станице и изворишта у Градској шуми.




У току 2015 год. за производњу ,,сирове воде'' располагали смо са 93 бунара и то:
на иворишту ,,Сибница'' 59 бунара,
на изворишти Филтер станица 8 бунара и
на изворишту Градска шума 26 бунара.

Због сталног опадања издашности бунара неопходно је сваке године обнављати
изворишне капацитете израдом нових бунара и ревитализацијом постојећих бунара.
У току 2015. године, у складу са годишњим планом инвестиција, извршена је
ревитализација 10 бунара на локацијама код којих су постојећи бунари услед старења
изгубили издашност.
Почетком календарске године извршена је анализа рада бунара на извориштима,
односно разматра се стање сваког бунара појединачно, прати евентуално опадање
капацитета током експлоатације, као и снижење динамичког нивоа подземне воде.
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Рад радника ангажованих на пословима који се обављају на извориштима сводио се
на праћење рада бунара, поправке и замену дотрајалих делова опреме, односно на
одржавању изворишта у функционалном стању. У области развоја изворишта анализира се
рад бунара и планира обнављање капацитета, води надзор на ревитализацији бунара.
На пословима инвестиционог одржавања вршене су:












замене неисправних пумпи у 10 бунара,
израда и монтажа водонепропусних глава на активним и напуштеним бунарима на
изориштима Градска шума и филтер – 15 бунара,
замена дотрајалих, трулих експлоатационих цеви у 5 бунара – 15 комада цеви,
радови на санацији хаварија на мрежи (извориште Сибница и Градска шума) на
цевоводима сирове и чисте воде у неколико наврата,
монтажа опреме у новоизбушене бунарe и повезивање на мрежу - 1 бунар,
замена неисправних затварача, вентила или водомера у 10 бунара,
ремонт и замена затварача на испусту из ретензије на новом филтеру укључујући и
делимичну санацију труле челичне цеви – продор кроз бетонски зид,
израда и заваривање блиндова на 2 преливне цеви између резервоара чисте воде на
СФ,
израда и монтажа елемената за узорковање, дезинфекцију и испирање цевовода на
више места на извориштима и постројењу,
израда и монтажа нових шарки и шахт поклопаца на бунарима,
ремонт комплетне аутоматике, опремање и повезивање новоизбушених бунара и
пуштање у рад – 1 бунар.

Поред ових радова изведени су и сви радови на редовном одржавању како у области
машинског тако и у области електро и грађевинског одржавања:
 отклањање кварова на инсталацијама осветљења и ел.напајања браварске
радионице као и ел.уређаја на алатима у радионици, портирници и новом
објекту,
 превентивни прегледи и одржавање разводних и командних ормана на
извориштима – 2 пута годишње,
 одржавање комплетне хидромашинске опреме: пумпи (за град, прање,
евакуацију), компресора, дуваљки и одвлаживача и сушача ваздуха,
 одржавање електромотора пумпи (за град, прање, евакуацију, озонирање) са
опремом за напајање ел.енергијом истих,
 одржавање електро пнеуматских инсталација и уређаја ,
 редован сервис нових вијчаних компресора – замена уља и филтера – на НФ,
 одржавање и замена батерија за компензацију ел.енергије – контактора и
поновно пуштање у рад ћелија за компензацију,
 одржавање система за аутоматско управљање радом филтерских поља,
 поправка и одржавање система за хлорисање и неутрализацију,
 редовно одржавање трафо станица,
 отклањање кварова на напојним енергетским кабловима за напајање изворишта
Сибница и ГШ,
 настављање напојних каблова нових бунарских пумпи,
 одржавање и ремонт ел.котолова за централно грејање објекта (150kW), и
осталих грејних тела и уређаја (ТА пећи, грејалице итд),
 одржавање система за хлорисање у цс Омољица и на Старом Тамишу,
 одржавање инсталација електричног осветљења на нивоу предузећа.
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Вода са изворишта се прерађује на постројењима за пречишћавање, старијег
пројектованог капацитета 340 л/сец изграђеног 1973. године ( делимично реконструисаноог
1995, 1996 и 2006 године ) и новијег постројење капацитета 400 л/сек, пуштеног у рад 1987.
године.
Основна функција постројења је издвајање гвожђа, мангана и амонијака које у себи садржи
бунарска вода у врло високим концентрацијама.
Контрола квалитета воде за пиће обавља се:
- екстерно, од стране Завода за јавно здравље Панчево,
- интерно, у лабораторији Предузећа.
У фебруару месецу је у резервоарима чисте воде детектована бактерија pseudomonas
aeroginosa, и активности свих служби у оквиру сектора на уклањању исте су трајале током
марта и априла 2015. године. Средином априла бактерија је била елиминисана из резервоара
на ППВ, и при том је важно нагласити да се НИ У ЈЕДНОМ ТРЕНУТКУ бактерија није
појавила у дистрибутивној мрежи.
-

У водоводу града Панчева у току 2015. године на основу резултата испитивања
Санитарна инспекција је два пута изрекла забрану употребе воде за пиће у периоду
15.04.–19.04.2015.године

и

05.06.–07.06.2015.године,

о

чему

је

благовремено

информисана јавност.
-

У 2015. години Завод за јавно здравље у Панчеву је спроводио континуирану контролу
хемиjске и бактериолошке исправности воде. Закључак годишњег извештаја Завода за
јавно здравље Панчево, о квалитету воде у дистрибутивној мрежи је следећи:

„У дистрибутивној мрежи водовода града Панчева микробиолшки је испитано 1298 узорка, а 1210
узорка (93,2%) је испунило услове прописане у чл.3/1 Правилника о хигијенској исправности воде за
пиће (Сл. лист СРЈ 42/98), док 88 узорка (6,8%) није испунило прописане услове. Најчешћи узрок
неисправности био је повећан број аеробно-мезофилних бактерија, наиме код 70 испитиваних
узорка (79,5% од укупних неисправних узорака) присуство већег броја аеробно-мезофилних
бактерија било је узрок неисправности, од чега је код 64 узорка (72,7% од укупних неисправних
узорака) ово био и једини узрок неисправнсоти.

У дистрибутивној мрежи водовода града Панчева физичко-хемијски је испитан 1331 узорак, а 1131
узорак (84,9%) је испунио услове прописане у чл.3/2, 3, 4 и 5 Правилника о хигијенској исправности
воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98), док 200 узорака (15,1%) није испунило прописане услове.
Најчешћи узрок неисправности биле су измењене сензорне особине (мирис на хлор) и повећане
концентрације резидуалног хлора лабораторијски одређене акредитованом методом испитивања,
наиме код 62 испитивана узорка (31,0% од укупних неисправних узорака) концентрација
резидуалног хлора била је преко Правилником прописаних 0,5 mg/l. Највећи број физичко-хемијски
неисправних узорака, 93 узорка (46,5% од укупних неисправних узорака) био је у априлу месецу у
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периоду непосредно пре и након забране употребе воде за пиће, због мутноће, потрошње калијумперманганата и повећане концентрације резидуалног хлора и амонијака.“

Лабораторија предузећа је током 2015. године континуирано вршила контролу
исправности воде за пиће и то:




контрола физичко-хемијских параметара (1099 узорака на сировој води, 3630 узорака
на филтерима новог ППВ, 5082 узорка на филтерима старог ППВ, 3867 узорака у
базенима на новом ППВ, 3267 узорака у базенима старог ППВ, 3338 узорака на
потису чисте воде за град и 1881 узорака на различитим локацијама у граду)
бактериолошка контрола (2 пута у току године на свим изворишним бунарима у раду
(сирова вода + бунари 588 узорака), 2343 узорак на различитим локацијама у граду,
217 узорака на потису чисте воде за град, 588 узорака из резервоара на ППВ и 310
узорака на филтерима новог и старог ППВ).

Од постројења до Града, вода се транспортује помоћу два магистрална цевовода,
један пречника 500 мм а други 800 мм, укупног капацитета 1100 л/сек. Град је са Старчевом,
Омољицом, Банатским Брестовцем и Ивановом покривен са више од 300 км водоводне
мреже различитог пречника од 80мм до 800мм. На водовод је прикључено 23.309 објеката са
укупном дужином прикључака од око 210 км. Од тога су 21.944 прикључка домаћинстава, а
1.365 прикључка правних лица.
У току 2015. године пречишћено је 9.576.571 м3 сирове воде. Од укупно произведене
воде у град је дистрибуирано 9.063.947 м3 воде за пиће, а 311.042 м3 је утрошено на воду за
прање филтерских поља. Од укупно дистрибуиране воде према граду, 6.491.995 м3 (71,62 %)
је прошло кроз водомере потрошача, а 2.571.952 м3 (28.38 %) су губица. Губици су мањи у
односу у односу на прошлу годину ( 33.10 %) и нешто су мањи од просека у Србији где су
између 30% и 36%.
Од 6.491.995 м3 укупно продате воде, 5.280.829 м3 ( 81,34 % ) је утрошено за
потребе домаћинстава, 522.158 м3 (8,40%) за потребе установа, а 689.008 м3 (10,62% ) за
потребе привреде.
Умањење губитака и даље треба да остане један од проритета у пословању
предузећа, а као превентива за њихово смањење неопходно је континуално спроводити низ
активности од којих наводимо :
 боље откривање скривених кварова у земљи са отицањем воде,
 брже реаговање радника ЈКП-а на уочене хаварије на мрежи итд.,
 реконструкција односно замена старих нарочито поцинкованих цевовода савременим полиетиленским и
 бољег мерења испоручене воде, односно редовна замена водомера.
Овде напомињемо да ових 28,38% представља збир стварних губитака у водоводној
мрежи и тзв. контролисаних губитака (''необрачуната вода'').
Стварни губици представљају ону количину воде која отекне у подземље и не види се
на површини терена. Настају на старим цевоводима посебно на челичним и челичнопоцинкованим. Најефикаснији метод за смањење ових губитака је реконструкција старих
цевовода и изградња нових али су за то потребна велика средства.
,,Необрачуната вода'' се јавља као резултат нетачности код мерења водомера,
кваровима на њима, крађама воде путем дивљих прикључака, немогућношћу очитавања
свих водомера и сл. Поред наведеног у ову категорију спада и вода која се користи за прање
улица и заливање јавних површина града Панчева чија се потрошња такође не мери.
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Ови губици су на нивоу просечних вредности губитака који се јављају у осталим
градовима Србије, али су још увек већи од губитака који се јављају у земљама Европске
уније.
Максимална дневна дистрибуција воде ка граду забележена је 12.08.2015. године и она је
износила 33.136м3.
Максимална дистрибуција воде за пиће изражена у л/с је забележена 4.10.2015. гофине и
она је износила 661 л/с при притиску од 3,8 бара (Дистрибуција је повећана јер је цевовод
испражњен. Постројење је стајало 4 сата због ремонта трафо станице).
Минимална дневна дистрибуција воде за пиће забележена је 09.12.2015. године и она је
износила 20.784 м3 .
Минимална дистрибуција воде за пиће изражена у л/с од 127 л/с при притиску од 3,5 бара је
забележена у току месеца октобра, новембра и децембра..
Минимална дистрибуција воде за пиће је око 3-4 сата, а максимална је у летњем периоду у
интервалу од 19 до 22 сата.
За дезинфекцију воде за пиће у току на ППВ је утрошено 18 000 кг хлора.
За дохлорисавање у подстаници Омољица утрошено је око 240 кг хлора.
Из горе наведеног следи да је за производњу 1 м3 воде за пиће – дистрибуиране воде
потребно утрошити воде за прање 0,03 м3 и 2,0 грама хлора.
На пословима одржавања водоводне мреже, у 2015. години извршено је:









санирање 43 хаварија на уличној мрежи пречника од 50 до 400,
санирање 104 хаварија на кућним прикључцима,
санирање 34 затварача и 22 хидранта,
852 интервенције у водомерним шахтовима,
израда 37 нових кућних прикључака и 51 накнадна уградња водомера,
замена 4489 водомера,
испирање водоводне мреже по захтевима лабораторије за контролу квалитета воде и
превоз воде за пиће аутоцистерном у насељена места Долово и Глогоњ.

У фази II реализације Програма KfW банке у 2015. години завршене су следеће
инвестиције:
 Реконструкција и изградња водовода у следећим улицама: Стевана Сремца,
Граничарска, Илариона Руварца, Карађорђева, Војвођански Булевар и Чумићева,
 Изградња дистрибутивног водовода Панчево-Долово, II фаза од Старог Тамиша до
Долова са изградњом резервоара и ЦС Долово.
Послови техничког сектора су извршавани кроз издавање техничких услова и
информација (190) и сагласности на техничку документацију (36), израду пројеката за
градску водоводну и канализациону мрежу као и прикључке (108), потврда за легализацију
(283), извођење развоја и надзора над изградњом објеката, вођење геодетске техничке
документације итд. Посебно треба истаћи ангажовање техничког сектора на припреми
техничке документације неопходне за добијање дозвола за реализацију капиталних
инвестиција које се планирају у 2015. години, а финасирају се у оквиру II фазе Програма
KfW банке, затим усклађивање законских прописа насталих због примене новог Закона о
планирању и изградњи и припреме за увођење система за електронско подношење пријава и
електронско исходовање дозвола.
ЈКП“Водовод и канализација“ Панчево
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2. ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
Канализациони систем града је сепарациони, тј. посебним системом се одводе
употребљене, а посебним системом атмосфеске воде.
Употребљене воде из стамбених зграда и дела индустрије се одводе канализационим
системом који се састоји од око 139 км канализационе мреже са 9 црпних станица и 2 900
шахтова на мрежи. На канализацију је прикључено 13.116 објеката са просечном дужином
прикључка од око 10 метара. Од укупног броја прикључака 11.457 су стамбени објекти а
1.659 су објекти привреде. Канализацију користи око 67.000 становника града.
Поједини делови града још нису покривени канализацијом. То се нарочито односи
на старије делове града са индивидуалним становањем: Горњи град, Доњи град, а затим и на
новије делове града настале ,,дивљом“ градњом као што су: Караула, део насеља
Кудељарски насип и део Мисе. Ово је разлог што се око 1,3 милиона кубних метара
употребљених вода у току године излива у подземље или у Мали рит. Из ових података се
види да је изградња канализационе мреже у деловима града који је немају приоритетни
задатак са становишта повећања животног стандарда грађана, са еколошког становишта, а
напомињемо још један податак о којем би се морало водити рачуна када се прави
стратегијски план развоја града, а то је да се кредитна средства иностраних донатора и
банака за израду Постројења за пречишћавање отпадних вода ( које наш град нема ) теже
могу добити уколико није изграђена канализациона мрежа у целом граду.
Током 2015. године системом канализације употребљених вода прихваћено је око
5.092.557 м3 употребљених вода из града, које су упуштене у Дунав без претходног
пречишћавања.
Највећи део индустријских отпадних вода није прикључен на канализациони систем,
већ се отпадне воде директно изливају у Мали рит ( из ''Старе Утве'', ''Стакларе'', ''Крзнаре'' )
и у Надел ( из ''Зона Млекаре'' и ''Штиркаре''... ). На канализациони систем су повезане:
''Зона Тесле'' и фабрика авиона ''Азотара'', ''Петрохемија'' и ''Рафинерија'' имају своје
независне канализационе системе. ''Азотара'' своје употребљене воде делимично пречишћава
пре него што их посебним каналом, заједно са водом од хлађења, одводи у Дунав.
Употребљене воде ''Петрохемије'' и ''Рафинерије'' се пречишћавају на њиховом заједничком
постројењу. Ови подаци се односе на локације са објектима без обзира да ли се у њима
одвија производња или не.
Канализациони систем отпадних вода је у 2015.години одржаван у сложеним
условима. Проблеми у раду су се јављали како на црпним станицама тако и на
канализационој мрежи. То се пре свега односи на 9 километара канализационе мреже у
подземној води. До тога је дошло после изградње хидроелектране ,,Ђердап“, а мрежа је због
конфигурације терена грађена испод кота 73,00 мнв. односно на дубинама већим од 4 метра.
Будући да се већи део те канализације градио од бетонских цеви у лесоидном тлу, ова
канализација је непрестано угрожена од продора подземних вода са околним матерјалом, па
се на њој јављају увек велике хаварије.
У 2015. години на систему отпадних вода, извршене су следеће активности:


Извршено је препумпавање 9.066.450 м3 отпадне и делимично атмосферске воде на свим
црпним станицама у граду. Оволика количина препумпане воде појављује се зато што се
највећи део воде препумпава два пута: први пут на црпним станицама у граду, а други
пут на изливу на обали Дунава. Ова количина препумпане отпадне воде је 19.090 м3
мања од количине у 2014. години. Ово је практично иста потрошња као и 2014. године.
Значајно је истаћи да је за континуиран рад црпних станица отпадних вода било
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неопходно коришћење дизел агрегата. Нестанак електричне енергије и редовна контрола
исправности агрегата проузроковао је током године 32 ч. рада дизел агрегата.
Током 2015. год. ЈКП ,,Водовод и канализација“ је одржавало 9 црпних станица, на
мрежи канализације отпадних вода. Редовном контролом и поправкама оштећених
делова, одгушивањем пумпи, омогућено је да црпне станице буду све време у функцији.
У функцији су одржаване и кишне црпне станице на Котежу, у ул. Суботичкој и на Кеју
Радоја Дакића код ,, Црвеног магацина“.
Током 2015. год. отклоњен је застој у раду пумпи услед загушења у 97 случајева. Број
застоја у односу на прошлу годину је смањен за 23 што је последица инсталирања нових
пумпи са самоиспирајућим радним колима. Битно је нагласити да од укупног броја
загушења само на станицама у Војловици је било 57. Поред тога, извршен је и редован
сервис 5 пумпи, поправке и замене делова електомашинске опреме, односно одржавање
система црпних станица у функционалним стању.
У служби мреже канализације отпадних вода, у току 2015. године извршено је:













планско чишћење мреже, па је очишћено 59.797 м мреже и 1.504 шахтова.
извршено је чишћење фекалних колектора у дужини од 6.875 м. у ул. Ж. Зрељанина, М.
Пијаде, С. Саве и Б. Станковића
прање и чишћење сабирних базена на фекалним и кишним црпним станицама.
Извршила замену дотрајалих и несталих шахт поклопаца 10 комада.
Извршила замену комплетних шахт поклопаца са рамом, извршила бетонирање и
издизање на коту терена на 10 шахтова.
Извршила израду и попстављање АБ плоча уместо шахт поклопаца на 47 шахтова
Извршила реконструкцију кинета у шахтовима укупно 14 комада.
Извршила израду нових прикључака на фекалну канализацију према пројектима
техничког сектора укупно 51 комада.
Извршено укупно 299 интервенције на одгушењу прикључака
Извршено укупно 131 интервенције на одгушењу фекалне мреже
Извршила услуге чишћења фекалне канализације за трећа лица у вредности од
601.617,85 динара без урачунатог ПДВ.

Од 2005. год. предузеће одржава и део тзв. блоковске канализације. То је мрежа
цевовода канализације отпадних вода којом су стамбене зграде у насељима повезане са
уличном канализацијом. Ова мрежа је изграђена у периоду од 1960-1983год. од бетонских и
керамичких цеви пречника 150 и 200мм., а чини је 12,5 км цевовода и 600 шахтова на њој.
С обзиром да је ова мрежа представљала најзапуштенији део канализационог система, то је
у прошлој години извршено:
- чишћење мреже у дужини од око 3.500 м,
- чишћење 110 шахтова (неки више пута ) и
- 50 интервенција на одгушењу.
У послове канализационе мреже спада и дежурство и одржавање тзв. шахта за прихват
комуналних отпадних вода односно објекта за пражњење фекалних цистерни. У току 2015.
год. укупно је испражњено 708 цистерни што је мање у односу на претходне године. Разлог
оваквог знатног смањења броја истаканих цистерни је наплата услуге истакања цистерни
која се претходних година није наплаћивала. Још један разлог овог смањења је и забрана
истакања цистерни у овај шахт од стране покрајинске Водне инспекције која је ступила на
снагу Решењем од 26.10.2015. Разлог забране рада је непоседовање водних аката за шахт за
прихват комуналних отпадних вода. Поступајући по овом решењу ЈКП ,,Водовод и
ЈКП“Водовод и канализација“ Панчево
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канализациј“ је прикупило неопходну документацију и упутило захтев ЈВП ,,Воде
Војводине“ за издавање водних услова. Решавајући по упућеном захтеву ЈВП ,,Воде
Војводине“ су дале мишљење да нема позитивних услова за издавање водних услова, све
док се не обезбеди комплетно пречишћавање отпадних вода на ППОВ.
Пошто град Панчево не поседује ППОВ ово практично значи да до његове изградње
престаје употреба шахта за прихват комуналних отпадних вода. О овој чињеници
обавештени су : кабинет градоначелника, градски Секретаријати за инспекцијске послове и
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове.
Проблеми који угрожавају сигуран рад канализационог система су:







бетонске цеви у подземој води,
потребна грађевинска реконструкција црпних станица, а нарочито ФЦС ,,Лука Дунав“
као и реконструкција хидромашинске и електро опреме. Најхитнији задатак је
обезбеђивање парцеле за црпну станицу бр. 6 (главна станица за цео град) јер није у
власништву града,
преоптерећеност појединих црпних станица за време кишних дана (нарочито ФЦС у
улици Моше Пијаде). Овај проблем би се решио изградњом новог Потамишког
колектора,
недостатак сервисног пута поред колектора кроз Мали рит и немогућност прилаза
механизацијом за потребе редовног одржавања и у случају хаварије и
потребна замена старих и набавка нових специјалних возила итд.
3.

ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА

Одвођење атмосферских вода се обавља системом цевовода и црпних станица тзв.
,,кишном канализацијом“.
СО Панчево је 23.12.1998. године донела ,,Одлуку о одвођењу и пречишћавању
отпадних и атмосферских вода“, по којој ЈКП ,,Водовод и канализација“ као комуналну
делатност обавља и одвођење атмосферских вода са јавних површина. Чланови 60. и 61.
Одлуке, између осталог регулишу рок и начин примопредаје кишне канализације на
одржавање ЈКП-у ,,Водовод и канализација“ од стране ЈП ,,Дирекције за изградњу и
уређење града“. Овде напомињемо да се кишна канализација предаје ЈКП ,,Водовод и
канализација“ само на одржавање и управљање док њен власник и даље остаје град Панчево.
Још једна отежавајућа околност код ове канализације је непостојање техничке
документације и употребних дозвола за већину улица.
Ову мрежу чине кишни колектори од Ø 600 мм до Ø 2000 мм, сабирна
канализациона мрежа пречника од Ø 150 мм до Ø 500 мм, стара зидана канализациона
мрежа пресека од 600/400 мм до 2000/1000 мм укупне дужине од око 60 км., 2 486
сливничких веза и 1 489 шахтова на њој. Уз ову мрежу, у функцији су и две црпне станице и
то: ц.с. ,,Цревени магацин“ и ц.с. у Суботичкој улици на Котежу.
Посебном градском одлуком мрежа отворених, мелиорационих, земљаних канала је
проглашена канализациом атмосферских вода и на тај начин предата на управљање и
одржавање ЈКП ,,Водовод и канализација“. Ово представља посебан проблем јер ЈКП
,,Водовод и канализација“ никада није одржавало мрежу отворених земљаних канала и за
такве послове не поседује потребну механизацију, нити има оформљену службу за њихово
одржавање. Не постоји план редовног одржавања отворених земљаних канала већ се они
чисте парцијално у складу са опредељеним средствима из буџета града Панчева. Евентуалне
радове на чишћењу отворених земљаних канала изводе извођачи радова док ЈКП ,,Водовод и
канализација“ врши стручни надзор над извођењем радова. У овој години град није
ЈКП“Водовод и канализација“ Панчево
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обезбедио средства за ову намену, тако да није било радова на одржавању отворених
земљаних канала.
У 2015. години је одржавање кишне канализације вршено плански као и претходне
2014. године. Тиме је обезбеђено њено функционисање без већих застоја и поремећаја. Ови
послови су:














чишћење сливничких решетки на мрежи са појачаним интезитетом 2 или 3 пута годишње
укупно 56 комада,
редовно чишћење сливничких решетки на мрежи ( 1 пута годишње ) укупно 296 комада,
чишћење шахтова на мрежи укупно 12 комада,
чишћење сливничких веза пречника Ø 160 мм укупно 352 комада,
замена дотрајалих и сломљених сливничких решетки новим сливничких решеткама
укупно 3 комада,
замена копмплетних сливничких решетки новим сливничких решеткама укупно 29
комада,
замена дотрајалих и постављање нове сливничке везе укупно на 1 локацији у граду,
замена сломљених и несталих шахт поклопаца укупно 1 комад и постављање 13
бетонских плоча на шахтовима на којима су недостајали шахт поклопци,
замена копмплетних шахт поклопаца укупно 1 комад,
чишћење отворених бетонских канала у улицама Светозара Милетића, Цара Душана,
Светог Саве и Димитрија Туцовића у дужини од 550 метара,
редовно чишћење базена на кишним ЦС у Суботичкој и код «Црвеног магацина»,
учествовање у постављању осигурања од крађе шахт поклопаца комада и сливничких
решетки на 630 комада и
дератизација шахтова кишне и фекалне канализације укупно: с3079 ком.

Највећи проблеми у граду који се тичу кишне канализације и даље су неизграђеност
кишне канализационе мреже ( наводимо пример да Стрелиште које је највеће насеље у граду
нема у потпуности изграђену кишну канализацију ) као и постојање старе зидане кишне
канализације чији степен замуљености на појединим местима достиже и до 90 %. Ова
канализација покрива делове центра града и о њој не постоје никакви технички подаци.
Напомињемо да је ову канализацију врло тешко чистити специјалним возилима, а да
ситуација буде још тежа ова канализација је испресецана другим подземним инсталацијама ,
тако да је практично непроходна. Да је изградња кишне канализације један од приоритетних
задатака најбоље се види из податка да је укупна дужина канализационе мреже 60 км, од
којих 4 км чини стара зидана кишна канализација.
Да би мрежа атмосферске канализације нормално функционисала потребно је
урадити:








очистити све изливе канализације који су у великој мери запуштени и затрпани,
извршити реконструкцију – поправку старих зиданих колекрора и њихово детаљно
чишћење,
оспособити за рад кишну ЦС ,, Црвени магацин „ ( решити процуривање на устави и реконструисати хидромашинску и електро опрему ),
извршити реконструкцију и повећати капацитет црпне станице у Суботичкој улици,
изградити ЦС у ул. М. Пупина,
извршити геодетско снимање мреже и направити техничку документацију за већи део
мреже и
набавити ново комбиновано возило за чишћење кишне канализације.

ЈКП“Водовод и канализација“ Панчево
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4.

ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА

Предузеће ЈКП «Водовод и канализација» је по годишњем финансијском извештају за
2015. годину остварило укупан приход од 669.494.671 динара и укупан расход од
751.858.414 динара. Нето губитак износи 82.363.742 динара.
У Билансу успеха приказани су основни показатељи резултата пословања у 2015.
години са поређењем у односу на остварене резултате у 2014. години и на планиране
показатеље за 2015.годину:
БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2015. до
31.12. 2015. године
у хиљадама динара

Група
рачуна
-рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП НА
ПО
МЕ
НЕ
1

2

Износ

Износ

Износ

Oстварење
2014

План 2015

Oстварење
2015

3

4

5

604.306

722.604

602.177

100 83

595.458

721.604

593.595

100 82

5/3 5/4

6

7

ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ
ПОСЛОВАЊА
60 ДО А.ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
65, (1002+1009+1016+1017)
ОСИМ
62 И 63
60
I. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ
(1003+1004+1005+1006+1007+1008)
600 1.Приход од продаје робе матичним
и зависним правним лицима на
домаћем тржишту
601 2.Приход од продаје робе матичним
и зависним правним лицима на
иностраном тржишту
602 3.Приход од продаје робе осталим
повезаниим правним лицима на
домаћем тржишту
603 4.Приход од продаје робе осталим
повезаниим правним лицима на
иностраном тржишту
604 5.Приходи од продаје робе на
домаћем тржишту
605 6.Приходи од продаје робе на
иностраном тржишту
61
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ
ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (
1010+1011+1012+1013+1014+1015 )
610 1. Приход од продаје готових
производа и услуга матичним и
зависним правним лицима на
домаћем тржишту
611 2. Приход од продаје готових
производа и услуга матичним и
зависним правним лицима на
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1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010

1011
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иностраном тржишту
612

613

614
615
64
65

3. Приход од продаје готових
производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на
домаћем тржишту
4. Приход од продаје готових
производа и услугаосталим
повезаним правним лицима на
иностраном тржишту
5.Приход од продаје готових
производа и услуга на домаћем
тржишту
6. Приход од продаје готових
производа и услуга на иностраном
тржишту
III ПРИХОДИ ОД
ПРЕМИЈА,СУБВЕНЦИЈА,ДОТАЦИЈА
,ДОНАЦИЈА и сл.
IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

1012

1013

1014

595.458

721.604

593.595

100 82
0

1015

4.707

90

1.000

3.875

108 388

573.241

709.495

602.629

105 85

1016

5.251

1017

3.597

1018

0

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ
ПОСЛОВАЊА
50 до Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ I (101955, 62 1020-1021+
И 63 1022+1023+1024+1025+1026+1027+1
028+1029)>0
50
1. Набавна вредност продате робе
62

1019

2. Приходи од активирања учинака и
робе
3. Повећање вредности залиха
недовршених и готових производа и
недовршених услуга
4. Смањење вредности залиха
недовршених и готових производа и
недовршених услуга
5. Трошкови материјала

1020

1023

31.940

54.559

39.862

125 73

6. Трошкови горива и енергије

1024
1025

43.934
295.252

64.827
321.918

46.315
300.960

105 71
102 93

53

7. Трошкови зарада, накнада зарада
и осталих личних трошкова
8. Трошкови производних услуга

540

9. Трошкови амортизације

1027

30.386
121.473
5.349

79.848
125.000

46.828
120.597
999

154 59
99 96
19

44.907
31.065

63.343
13.109

47.068

105 74

630
631
51
осим
513
513
52

541 до 10. Трошкови дугорочних
549 рзервисања
55
11. Нематеријлни трошкови

66
ОСИМ
662,663
,664
660
661
665

1021
1022

1026
1028
1029

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (10011018 ) > 0
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (10181001) > 0
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
(1033+1038+1039)

1030

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД
ПОВЕЗАНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА И
ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
(1034+1035+1036+1037)
1.Финансијски приходи од матичних
и зависних правних лица
2.Финансијски приходи од осталих
повезаних правних лица
3.Приходи од учешћа у добитку
придружених правних лица и
заједничких подухвата

1033
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1031
1032

12.442

5.555

13.045

97 235

1034
1035
1036

12

Извештај о раду и финансијском пословању за 2015.годину
669

4.Остали финансијски приходи

1037

662

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА ( од
трећих лица )
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ
И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ
КЛАУЗУЛЕ (према трећим лицима)
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (
1041+1046+1047)
I.ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ
ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ
ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
(1042+1043+1044+1045)
1. Финансијски расходи из односа са
матичним и зависним правним
лицима
2. Финансијски расходи из односа са
осталим повезаним правним лицима
3. Расходи од учешћа у губитку
придружених правних лица и
заједничких подухвата
4. Остали финансијски расходи

1038

11.861

1039

581

1040

5.205

1046

663 и
664
56
56
ОСИМ
562,563
,564
560
561
565

566 и
569
562 II. РАСХОДИ КАМАТА ( према
трећим лицима )
563 и III . НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ
564 И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ
КЛАУЗУЛЕ (према трећим лицима)

Е. ДОБИТАК ИЗ
ФИНАНСИРАЊА ( 1032-1040)
Ж. ГУБИТАК ИЗ
ФИНАНСИРАЊА ( 1040-1032)
683 и З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА
685 ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ
КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС
УСПЕХА
583 и И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА
585 ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ
КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС
УСПЕХА
67 и 68, Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ
осим
683 и
685
57 и 58, К. ОСТАЛИ РАСХОДИ
осим
583 и
585

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ
ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (10301031+1048-1049+10501051+1052-1053)
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ
ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (10311030+1049-1048+10511050+1053-1052)
69 - 59 М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА
КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ
ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ
ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
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11.422

96 206

1.623

279

22.939

2.488

48 11

1.942

22.687

349

1047

3.263

252

2.139

66 849

1048

7.237

10.557

146

5.555

1041

1042
1043
1044
1045

18

17.384

1049

2

0

1050

61.078

45.546

75

1051

109.054

140.561

129

1052

6.428

5.949

8.537

133 144

1053

9.836

1.674

3.092

31 185

79.465

607

1054

1055

13.082

1056
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59 - 69 Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА
КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ
ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ
ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (10541055+1056-1057)
О. ГУБИТАК ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (10551054+1057-1056)
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

1058

721

I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА

1060

ДЕО
722
ДЕО
722
723

II.ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ
ПЕРИОДА
III . ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ
ПРИХОДИ ПЕРИОДА
Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА

1061

С. НЕТО ДОБИТАК (1058-10591060-1061+1062-1063)
Т. НЕТО ГУБИТАК (10591058+1060+1061-1062+1068)
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ
ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ
ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ
ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ
ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ
V.ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
1. Основна зарада по акцији
2. Умањена (разводњена) зарада
по акцији

1064

1059

3.655

2.898

79

16.737

82.363

492

16.737

82.363

492

1062
1063

1065
1066
1067
1068
1069

1070
1071

Укупни приходи остварени у 2015. години износе 669.494.671 динара и чине их
пословни, финансијски, остали приходи и приходи који се односе на исправке из ранијих
година.
Пословни приходи су остварени у укупном износу од 602.176.866 динара, а чине их:
-

приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, остварени у износу од
593.594.689 динара (89% укупног прихода),
приходи из буџета Града, део који се односи на 2015. годину, реализовани за набавку
основних средстава, у износу од 329.884 динара,
приходи од условљених донација, KFW и суфинансирања, остварени у износу од
4.377.283 динара (0,7% укупног прихода),
остали пословни приходи, остварени у износу од 3.875.010 динара (0.6% укупног
прихода).
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Из средстава Буџета града Панчева Предузећу је у 2015. Години пренето укупно 11.538
хиљада динара и то:
- 8.981 хиљада динара за Изградњу фекалне канализације за насеље Кудељарски насип
у Панчеву – средства из кредита по Одлуци из 2015. Године и
- 2.557 хиљада динара за Израду пројектно техничке документације фекалних црпних
станица на траси будуће канализације дуж Баваништанског пута – средства кредита
по Одлуци из 2015. године.
Финансијски приходи остварени су у укупном износу од 13.045.363 динара (1.9%
укупног прихода), а чине их углавном приходи од камата за неблаговремено плаћене рачуне
и приходи од камата на средства депозита.
Остали приходи су остварени у износу од 54.083.101 динар и чине их:
- приходи од наплаћених судских трошкова, адвокатских трошкова, трошкова
извршитеља као и других трошкова, оствaрени у износу од 5.124.196 динара (0.8% укупног
прихода),
- приходи од наплаћених штета, у износу од 3.412.636 динара (0.5% укупног прихода),
- приходи од усклађивања вредности потраживања у износу од 45.546.269 динара
( 6,8% укупног прихода).
Приходи који се односе на исправке из ранијих година су остварени у износу од 189.341
динара.
Укупни расходи остварени у 2015. години износе 751.858.414 динара, а чине их
пословни, финансијски, остали расходи и расходи који се односе на исправке из ранијих
година.
Пословни расходи су остварени у износу од 602.628.446 динара и чине их:
Трошкови материјала и енергије у износу од 86.176.890 динара, од чега трошкови
горива и енергије износе 46.314.887 динара, трошкови материјала за израду 1.960.378
динара, трошкови осталог материјала 27.129.722 динара (од чега се чак 22.789.127 динара
односи на трошкове материјала утрошеног за одржавање основних средстава), трошкови
резервних делова износе 4.421.264 динара и трошкови једнократног отписа алата и
инвентара у износу од 6.350.640 динара.
Трошкови амортизације и резервисања у 2015. години остварени су у износу од
121.595.599 динара, чине 16% укупних расхода, а у пословним расходима учествују са 20%.
Високи износ обрачунате амортизације од 120.596.982 динара, последица је велике
вредности основних средстава, која чини основицу за обрачун амортизације. Према
усвојеном Правилнику о рачуноводственим политикама – обавезним према МРС, у 2015.
години примењене су стопе амортизације садржане у Правилнику. Трошкови резервисања за
отпремнине приликом одласка у пензију износе 998.618 динара.
Tрошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи нижи су за 2 % у односу
на 2014. годину, a чине 40% укупних расхода. Ове трошкове чине трошкови зарада и
накнада зарада са порезима и доприносима на терет запослених у износу од 207.379.808
ЈКП“Водовод и канализација“ Панчево
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динара, порези и доприноси на терет послодавца у укупном износу од 37.655.401 динар,
уговори о делу 20.570 динара, уговори о привременим и повременим пословима 1.009.130
динара, трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора 255.660 динара,
накнаде члановима Надзорног одбора 1.392.628 динара, као и остали лични расходи и
накнаде у износу од 53.246.257 динара, од чега се 21.125.633 динара односи на разлику
зараде која се по Закону о привременом уређењу основица уплаћује у републички буџет.
Tрошкови производних услуга остварени у износу од 46.828.091 динар и већи су за
54% у односу на 2014. годину. Највеће учешће у овим расходима имају:
- трошкови транспортних услуга у износу од 12.926.720 динара (1,7% укупних расхода),
од чега се 10.112.847 динара односи на трошкове поштанских услуга,
- трошкови услуга одржавања у износу од 17.333.287 динара (2,3% укупних расхода),
- трошкови закупнина у износу од 144.761динар,
- трошкови рекламе и пропаганде у износу од 221.927 динара
- трошкови осталих услуга у износу од 12.707.458 динара (1,7% укупних расхода),
(обавезни прегледи радника, бактериолошке и хемијске анализе воде, издавање разних
решења, сагласности, акредитација за баждарницу...) .
У 2015. години трошкови контроле бактеријске и хемијске анализе воде знатно су
повећани у односу на исте трошкове у 2014. години, индекс у односу на претходну годину је
224%.
-

-

Нематеријалне трошкове у износу од 47.068.412 динара претежно чине:
трошкови премија осигурања у износу од 16.722.991 динар (2% укупних расхода),
трошкови непроизводних услуга (судске и адвокатске услуге, штампа, уређења зелених
површина, дератизација, чишћење просторија, трошкови геодетског завода, трошкови
физичког обезбеђења, одржавања ИТ-програма) у укупном износу од 19.740.114 динара
(2,6% укупних расхода),
трошкови репрезентације у износу од 666.460 динара (0.09% укупних расхода),
трошкови платног промета у износу од 1.204.974 динара (0.2% укупних расхода),
трошкови чланарина у износу од 1.693.611 динара (0.2% укупних расхода),
трошкови пореза (порез на имовину, накнаде за одводњавање, коришћење и заштиту
вода, коришћење грађевинског земљишта и др.) у укупном износу од 6.063.539 динара
(0,8% укупних расхода)

Финансијски расходи остварени су у укупном износу од 2.488.473 динара (0.3%
укупног расхода), а остали расходи у износу од 2.946.889 динара.
Расходи по основу обезвређења имовине, дугорочних финансијских пласмана и
потраживања и краткорочних финансијских пласмана износе укупно 140.706.391 динара или
19% укупних расхода. Највећи део ових расхода чини обезвређење потраживања од купаца у
износу од 125.709 хиљада динара, односно ненаплаћена потраживања старија од 60 дана од
дана доспелости, која су индиректно отписана преко исправке вредности на терет расхода.
У складу са МРС 36 извршена је процена вредности учешћа у капиталу осталих правних
лица и на основу одлуке Надзорног одбора извршено је обезвређење у укупном износу од
14.852 хиљада динара и то: ХИП Азотара д.о.о. Панчево у износу од 2.289 хиљада динара,
ДОО Утва Авио Индустрија у износу од 12.312 хиљада динара и Nicco аграр д.о.о. Панчево
у износу од 252 хиљаде динара.
Расходи који се односе на исправке из ранијих година износе 3.088.214 динара.
ЈКП“Водовод и канализација“ Панчево

16

Извештај о раду и финансијском пословању за 2015.годину

Поред изузетно великог учешћа амортизације у трошковима, знатан утицај на исказани
губитак имају ненаплаћена потраживања старија од 60 дана од дана доспелости.
Предузеће се већ дужи низ година суочава са проблемом наплате својих потраживања,
како од привреде, тако и од грађана. Ради решавања наведеног проблема, у Предузећу
постоји служба која се бави праћењем наплате, опомињањем и утужењем нередовних
платиша. Чинећи значајне напоре да наплати своја потраживања, Предузеће је слањем
опомена, утуживањем и где је то било неопходно искључивањем са мреже, успело да у 2015.
години оствари степен наплате редовних потраживања за воду и отпадну воду од 90% :
привреда 80% и грађани 92% (рачунајући наплаћено у односу на фактурисано у текућој
години).
Укупна ненаплаћена потраживања са стањем на дан 31.12.2015. године износила су
516.590.873 динара и то: од грађана 234.527.802 динара и од привреде 282.063.071 динара.
Проценат наплате потраживања, рачунајући наплаћено у 2015. години у односу на укупан
дуг грађана и привреде према овом предузећу, износи 57% (привреда 43% и грађани 65%).
Текућа ликвидност постојала је током целе 2015. године, при чему Предузеће није
користило никакве кредите за извршавање редовних плаћања.
У 2015. години је у оквиру Програма KFW – Фаза 2 реализован на име изградње
водоводне мреже Панчево - Долово износ од 212.671.80 еура донације и 237.408.32 eура
кредита, цевевода fi-800 у вредности од 65.539,23 еура донације и 98.308.84 eура кредита,
као и набавке хлорне опреме у вредности од 15.872.13 eура донације и 33.580.62 eура
кредита.
Треба напоменути да је Предузеће извршило корекцију губитка за 2014. годину и
почетног стања нераспоређеног губитка за 2015. Годину за износ од 3.521 хилјада динара, а
у складу са обрачуном резервисања за отпремнине према изменама Међународног
рачуноводственог стандарда 19.
У 2015. години сагледана је потреба да се изврши експертиза квалитета и
употребљивости цеви које се налазе на залихама робе, те је Планом набавки за 2016. Годину
предвиђена позиција – услуга ипитивања квалитета полиетиленских цеви у магацину. По
захтеву за покретање набавке од 29.01.2016. године, спроведен је поступак јавне набавке и
услуга испитивања квалитета цеви је поверена акредитованој лабораторији за испитивање –
Аква ПанИнжењеринг, Вранићи, Чачак. По завршеном испитивању, акредитована
лабораторија АкваПанИнжењеринг, доставила нам је Извештаје о испитивању број: 9-2016ZI BR 4 od 08.03.2016.; 10-2016-ZI BR 4 od 21.03.2016.; 11-2016-ZI BR 4 od 01.04.2016.; 122016-ZI BR 2 od 12.04.2016.; 13-2016-ZI BR 3 od 15.04.2016.; 14-2016-ZI BR 5 od 19.04.2016. i
15-2016-ZI BR 6 od 22.04.2016. како у закључцима наведених извештаја стоји да испитане
цеви испуњавају услове стандарда SRPS EN 12201-2:2014, те да се сходно томе могу надаље
користити за изградњу-проширење, или реконструкцију градске водоводне мреже у складу
са градским буџетом и финансијским планом опредељеним средствима и да у 2015. Години
није требало обезвредити њихову вредност.
Током 2015. године настављен је тренд смањења производње уз приближно исти
обим потрошње воде. Редовно је вршено читање водомера и испостављање рачуна, а самим
тим постизала се сталност у динамици потраживања од купаца и приливу по том основу.
Вршена је редовна замена водомера, као и увођење комбинованих водомера, чиме се
постиже тачније мерење потрошених количина воде. Кишна и блоковска канализација
одржаване су редовно и то на терет сопствених средстава, што је додатно повећало
трошкове с обзиром да није било прилива из буџета по том основу.
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Цене воде (за грађане 54.24 динара, привреду 103,6 динара) и отпадне воде ( за
грађане 43,34 динара, привреду 85,80 динара) током 2015. године нису мењане, а последње
повећање било је у новембру месецу 2013. године, складу са обавештењем KFW банке о
преузетим обавезама по основу кредита за II Фазу и усвојеном стратегијом, а на основу
Сагласности Оснивача.

В.Д. Д и р е к т о р а ,
Александар Радуловић, дипл.инг.грађ.
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