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ГРАД СОМБОР
ОДЕЈБЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ
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ПРЕДМЕТ: Захтев за давање сагласности на промену цене воде у
насељеном месту Чонопља.
На основу измењених околности везаних за водоснабдевање насељеног
места Чонопља које се више не снабдева техничком водом из бунара у Чонопљи, него
преко магистралног цевовода ЦСВ „Јарош“-Чонопља се снабдева водом за пиће као и
град Сомбор, молимо Вас да нам дате

САГЛАСНОСТ
на цене по категоријама потрошача за воду за насељено место Чонопља
са почетком примене од 01.03.2015. године.

Образложење
ЈКП „Водоканал“ Сомбор је у оквиру друге фазе сарадње са КГ^/ банком, у току
2014. године завршио радове на изградњи магистралног цевовода ЦСВ „Јарош“ Чонопља-Светозар Милетић и Чонопља-Кљајићево. Технички преглед тих објеката
водоснабдевања је обављен крајем новембра 2014. године и Комисија је 10.12.2014.
године Записником број 351-350/2014-У донела закључа'к да се изда употребна дозвола
за напред набројане магистралне цевоводе. Након тога је крајем 2014. године вода са
ЦСВ „Јарош“ пуштена у цевовод до Чонопље и месец дана су трајала испирања и
хиперхлорисање цевовода. По завршетку тих радова, испрана је и водоводна мрежа
насељеног места Чонопља, Завод за јавно здравље Сомбор је од 20.01. до 29.01.2015.
године извршио узорковање воде на три места у Чонопљи. Добијени резултати су
показали да је вода исправна по свим параметрима ( физичко-хемијским,
бактериолошким и у погледу дозвољене концетрације арсен а).
Одељење за санитарну инспекцију Сомбор је Записником о инспекцијском
надзору број 129-53-00151-1/2015-07 од 13.02.2015. године утврдио да се може
користити вода за пиће у Чонопљи пошто се месни водовод сиабдева са ЦСВ „Јарош“ .
Надзорни одбор ЈКП „Водоканал“ Сомбор је на својој XII седници од 29.10.2014.
године донео Одлуку којом се предлаже смањење цене воде за 20% у насељеним

местима Растина, Гаково и Чонопља почев од 01.11.2014. године па до повезивања
наведених насељених места на ново изграђени магистрални цевовод односно до
добијања анализа воде које омогућавају употребу воде за пиће у складу са
Правилником о хигијенској исправности- воде за пиће („Сл. лист СРЈ“, бр. 42/98 и
44/99).
На основу свега горе наведеног подносимо захтев да се за насељ ено место Ч онопљ а да
сагласност на цену пречишћавања и испоруке воде за пиће као и у граду, односно:
- тарифа за домаћинства, за општу болницу Сомбор "Др Радивоје Симоновић",
Дом здравља „Др Ђорђе Ј1азић“ Сомбор и стационарни део Геронтолошког
центра Сомбор: 62,55 дин/ м3
- тарифа за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике: 99,59 дин/ м3
На ове цене обрачунава се порез на додатну вредност у висини од 10%.
Ове цене ступају на снагу даном доношења, а примењиваће се од 01.03.2015.
године.
П р и л о г:
-

Записник комисије за технички преглед;
Записник о извршеном инспекцијском надзору.
Препис извод са XII седнице НО од 29.10.2014. године

С поштовањем,

Директор

