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ДЕЛАТНОСТ:
Јавно комунално предузеће „Водовод Бездан“ основано је као јавно предузеће коме се
поверавају послови сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде и одвођења отпадних
вода на територији насељеног места Бездан, Бачки Брег, Бачки Моноштор и Колут. Претежна
делатност предузећа је - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде при чему је
предузеће основано и за обављање осталих делатности и то:
33.12 - Поправка машина
33.13 - Поправка електронске и оптичке опреме
35.21 - Производња гаса
35.22 - Дистрибуција гасовитих горива гасоводом
37.00 - Уклањање отпадних вода
42.21 - Изградња цевовода
42.91 - Изградња хидротехничких објеката
43.22 - Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
46.72 - Трговина на велико металима и металним рудама
46.74 - Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима ,опремом и
прибором за грејање,
46.77 - Трговина на велико отпацима и остацима
47.52 - Трговина на велико металном робом, бојама и стаклом у специјализованим
радњама
49.41 - Друмски превоз терета
52.21 - Услужне делатности у копненом саобраћају
69.10 - Правни послови
69.20 - Рачуноводствени,књиговодствени и ревизорски послови,пореско саветовање
70.10 - Управљање економским субјектом
70.22 - Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
71.11 - Архитектонска делатност
71.12 - Инжењерска делатност и техничко саветовање
71.20 - Техничко испитивање и анализа
81.29 - Услуге осталог чишћења
У оквиру своје редовне делатности ЈКП „Водовод“ Бездан првенствено се бави пословима
снабдевања водом за пиће грађана и правних лица, при чему обавља и све пратеће послове
водоснабдевања као што је редовно функционисање и одржавање постројења за прераду
воде као и дистрибутивне водоводне мреже, мерних инструмената и целокупног система за
снабдевање водом.
ЈКП „Водовод Бездан основано је са циљем обезбеђивања стручног управљања водом у циљу
сталног и континуираног задовољења потреба корисника квалитетном водом за пиће, пружања

услуга које ће стварати додатне вредности корисницима у друштву, стварања услова да се
употребљена вода врати у природну средину без нарушавања животне средине те
обезбеђивање економичног и техничко-технолошког унапређења система водоснабдевања на
наведеном простору насељених места.

