Члан 2.

1

713

3

4

6

6.000.000,00

711180 Самодопринос

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

713120 Порез на имовину

480.000.000,00

675.100.000,00

160.500.000,00

1.000.000,00

711160 Порез на приходе од осигурања лица

711190 Порез на друге приходе

230.000.000,00
10.000.000,00

711140 Порез на приходе од имовине

480.000.000,00

675.100.000,00

160.500.000,00

6.000.000,00

1.000.000,00

10.000.000,00

950.000.000,00

1.357.500.000,00
230.000.000,00

5
950.000.000,00

1.357.500.000,00

711120 Порез на приходе од самосталних делатности

ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

711110 Порез на зараде

2
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замењује се износом: "5.750.867.000,00", износ: "5.895.500.000,00" замењује се износом: "5.724.168.950,00".
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Цена примерка:
Годишња претплата:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

771

745

Комунална такса за приређивање музичког програма у угоститељским
објектима

771110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

745150 Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа
744150
општина

71.340.597,78

71.340.597,78

1.500.000,00

Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у
743920
корист нивоа републике
ДОБРОВОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА

6.450.000,00

10.000.000,00

17.950.000,00

100.000,00

9.500.000,00

9.500.000,00

381.250,00

381.250,00

500.000,00

500.000,00

1.500.000,00

9.500.000,00

9.500.000,00

71.721.847,78

71.721.847,78

500.000,00

500.000,00

1.500.000,00

6.450.000,00

10.000.000,00

17.950.000,00

1.500.000,00

100.000,00

200.000.000,00

102.366.800,00
200.000.000,00

95.000.000,00

315.466.800,00

220.000.000,00

220.000.000,00

1.000.000,00

150.000,00

441.150.000,00

669.628.414,80

517.238.700,00

1.186.867.114,80

36.760.000,00

5.724.886,32

42.484.886,32

90.000.000,00

90.000.000,00

1.000.000,00

80.000.000,00

1.000.000,00

10.000.000,00

90.000.000,00

5.000.000,00

150.000,00

11.500.000,00
7.366.800,00

8.866.800,00

2.500.000,00

2.500.000,00

100.000,00
187.150.000,00

11.500.000,00

743350 Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина

743320 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

Приходи општ.орг. од споредне продаје доб.и услуга које врше државне
742350
нетржишне јединице
Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују
742370
додатним активностима

742250 Таксе у корист нивоа општина

Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист
нивоа Републике
Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних
742150
организација у корист нивоа општина

742120

306.600.000,00

220.000.000,00

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

220.000.000,00

741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта

1.000.000,00

150.000,00

741520 Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта

741510 Накнаде за коришћење природних добара

741150 Камате на средства буџета општина

441.150.000,00

669.628.414,80

733250 Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општине
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

514.738.700,00

1.184.367.114,80

733150 Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општине

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

36.760.000,00

5.724.886,32

732150 Текуће донације од међ. орг. у корист нивоа општина
732250 Капиталне донације од међ. орг. у корист нивоа општина

42.484.886,32

90.000.000,00

ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

716110 Комунална такса на фирму

1.000.000,00
90.000.000,00

714570 Општинске комуналне таксе
ДРУГИ ПОРЕЗИ

80.000.000,00

714560 Општинске и градске накнаде

1.000.000,00

10.000.000,00

714540 Накнаде за коришћење добара од општег интереса
714550 Концесионе накнаде и боравишне таксе

90.000.000,00

5.000.000,00

150.000,00

714510 Порези, таксе и накнаде на моторна возила

714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа

714420

187.150.000,00

100.000,00

ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

713610 Порез на акције на име и уделе

15.000.000,00
180.000.000,00

Службени лист општине Инђија

744

743

742

741

733

732

716

714

15.000.000,00
180.000.000,00

713420 Порез на капиталне трансакције

713310 Порез на наслеђе и поклон
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911

841

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

411

2
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

1
41

Врста расхода

253.547.874,26

345.437.433,84

100.085,00

12.137.250,00

4

26.698.050,00

4.950.000,00

5.750.867.000,00

588.126.351,10

588.126.351,10

758.000.000,00

758.000.000,00

4.950.000,00

4.950.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

3.400.000,00

3.400.000,00

4.950.000,00

3

5.724.168.950,00

588.126.351,10

911450 Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

588.126.351,10

758.000.000,00

758.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ОД ПОСЛОВНИХ БАНАКА У ЗЕМЉИ

841150 Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА

823150 Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина

Економска
класификација

823

812150 Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ

3.400.000,00

3.400.000,00

Средства из буџета

812

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

811150 Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина

Расходи из
додатних прихода
корисника

811

253.647.959,26

357.574.683,84

5

Укупна средства
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Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организ.
Субвенције предузећима
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Трансфери осталим новоима власти
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
Остале дотације и трансфери
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете
АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
Средства резерве
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина
ЗАЛИХЕ
Залихе робе за даљу продају
ПРИРОДНА ИМОВИНА
Земљиште
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Набавка домаће финансијске имовине

451
454
46
463
464
465
47
472
48
481
482
483
485
49
499
51
511
512
513
515
52
523
54
541
62
621

5.724.168.950,00

100.000,00

100.000,00

127.650.000,00

127.650.000,00

0,00

0,00

7.001.001,00

9.300.000,00

158.765.503,20

2.484.883.113,53

2.659.949.617,73

34.827.112,40

34.827.112,40

20.000.000,00

104.143.000,00

20.288.200,00

190.145.000,00

334.576.200,00

380.240.000,00

380.240.000,00

29.728.750,00

139.000.000,00

268.822.651,05

437.551.401,05

22.870.000,00

169.318.028,00

192.188.028,00

1.001.000,00

8.771.000,00

9.772.000,00

26.698.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.270.000,00

2.270.000,00

400.000,00

0,00

300.000,00

0,00

700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.000,00

0,00

42.000,00

0,00

0,00

11.800,00

0,00

0,00

11.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

200.000,00
200.000,00

1.105.000,00

80.000,00

7.690.000,00

1.180.000,00

320.000,00

83.343.200,00

47.685.233,00

704.499.044,80

204.928.579,00

7.834.000,00

1.012.000,00

11.387.000,00

1.201.677.156,98
153.387.100,18

0,00

0,00

12.000.000,00

17.165,00
20.000,00

19.441.000,00

11.704.400,00

12.436.200,00

43.487.959,58
4.820.000,00

5.750.867.000,00

100.000,00

100.000,00

127.650.000,00

127.650.000,00

2.270.000,00

2.270.000,00

7.401.001,00

9.300.000,00

159.065.503,20

2.484.883.113,53

2.660.649.617,73

34.827.112,40

34.827.112,40

20.000.000,00

104.143.000,00

20.330.200,00

190.145.000,00

334.618.200,00

380.240.000,00

380.240.000,00

29.740.550,00

139.000.000,00

268.822.651,05

437.563.201,05

22.870.000,00

169.318.028,00

192.188.028,00

1.001.000,00

8.771.000,00

9.772.000,00

350.000,00

350.000,00

84.448.200,00

47.765.233,00

712.189.044,80

206.108.579,00

8.154.000,00

154.399.100,18

1.213.064.156,98

19.441.000,00

11.704.400,00

24.436.200,00

43.505.124,58
4.840.000,00
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УКУПНО:

СУБВЕНЦИЈЕ

45

Материјал

426

Пратећи трошкови задуживања

Текуће поправке и одржавање

425

Отплата домаћих камата

Специјализоване услуге

424

444

Услуге по уговору

423

441

Трошкови путовања

422

ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Стални трошкови

421

44

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

42

Амортизација некретнина и опреме

Награде запосленима и остали посебни расходи

416

АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД

Накнаде трошкова за запослене

43

Социјална давања запосленима

414
415

431

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

412
413
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765.100.000,00
846.788.647,78

74

42.484.886,32

369.445.312,40
220.394.000,00
48.428.651,05

48+49
4631
4632

100.000,00
-100.000,00

62
92-62

92

-578.404.351,10

(7-7411+8)-(4-44+5)

-588.126.351,10

-588.026.351,10

(7+8)-(4+5)

2.790.569.617,73

380.240.000,00

47

5

9.772.000,00
192.188.028,00

45

42
44

357.574.683,84
1.213.064.156,98

41

2.960.197.382,27

5.750.767.000,00

767.350.000,00

1.186.867.114,80

4

8

733

731+732

772

150.000,00

187.150.000,00

712+713+716+719

441.000.000,00

1.357.500.000,00

714

7415

2.309.750.000,00

711

7411

4.395.390.648,90

71

5.162.740.648,90

3

Средства из буџета

7
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2
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V. ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ ФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ КРЕДИТА МИНУС ИЗДАЦИ ПО
ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Текући расходи
1. Расходи за запослене
2. Коришћење услуга и роба
3. Отплата камата
4. Субвенције
5. Издаци за социјалну заштиту
6. Остали расходи
7. Текући трансфери
8. Капитални трансфери
Капитални расходи
III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)
ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ
РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)
УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI)
Б.ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ДАТИХ
КРЕДИТА
IV. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА

3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године
4. Донације
5. Трансфери
Капитални приходи - примања од продаје нефинансијске имовине
II. УКУПНИ РАСХОДИ

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ
I. УКУПНИ ПРИХОДИ
Текући приходи:
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке
1.2. Порез на добра и услуге
1.3. Остали порески приходи
2. Непорески приходи, од чега:
- наплаћене камате
- накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта

1

ОПИС

Члан 6. мења се и гласи:"Приходи и примања који представљају буџетска средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и
примања, расхода и издатака:

Члан 3.
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9111+9112+9115+9116
+9117+9118+9119
912
61
611
6113+6114
6111+6112+6115+6116
+6117+6118+6119

1.2. Задуживање код осталих кредитора

2. Примања од иностраног задуживања

VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

1. Отплата главнице домаћим кредиторима

1.1. Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама и пословним банкама

1.2. Отплата главнице осталим кредиторима

ШИФРА ПРОГРАМА

1101

1102

1501

1502

0101

0401

0701

2001

2002

2003

0901

ПРОГРАМ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

220.210.000,00

65.003.651,05

190.674.002,00

429.545.141,22

1.662.640.914,01

67.843.280,80

249.474.825,00

21.118.300,00

139.238.431,00

806.765.191,93

22.748.002,00

0,00

0,00

0,00

10.500.000,00

0,00

0,00

0,00

282.000,00

0,00

0,00

0,00

588.026.351,10

588.126.351,10

588.126.351,10

588.126.351,10

Укупна
средства

220.210.000,00

65.003.651,05

190.674.002,00

440.045.141,22

1.662.640.914,01

67.843.280,80

249.474.825,00

21.400.300,00

139.238.431,00

806.765.191,93

22.748.002,00

Службени лист општине Инђија

ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

РАЗВОЈ ТУРИЗМА

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

НАЗИВ ПРОГРАМА

Члан 7. мења се и гласи:"Расходи и издаци ове Одлуке користиће се за следећа програме:

Члан 4.

9113+9114

1.1. Задуживање код јавних финасијских институција и пословних банака

612

911

1. Примања од домаћих задуживања

2. Отплата главнице страним кредиторима
IX. ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ (III+VI+VII-VIII)
X. НЕТО ФИНАСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-IX)=-III

91

Средства из
буџета

VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА

Расходи из
додатних
прихода
корисника
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0501

2101

0602

1301

1201

1801

Члан 5.

II ПОСЕБАН ДЕО

У К У П Н О

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

5.724.168.950,00

107.867.107,00

93.953.700,00
107.867.107,00
5.750.867.000,00

0,00
26.698.050,00

729.542.490,40

0,00

729.542.490,40

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0,00

575.323.311,59

0,00

575.323.311,59

РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

93.953.700,00

175.175.652,00

159.259.602,00

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

182.961.000,00

0,00
15.916.050,00

182.961.000,00

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

2

Раздео

I

Глава

1

Функционална
класификација

110

3

Програм

2101

4

Програмска активност

2101-0001

5

411
413

3

Позиција

412

8

Економска
класификација

1

7

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови

Функционисање Скупштине

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

9

50.000,00

459.000,00

2.672.500,00

28.860.800,00

10

11

50.000,00

459.000,00

2.672.500,00

28.860.800,00

12

Службени лист општине Инђија

2

Извори

6

Врста расхода

Средства из буџета

Члан 8. мења се и гласи:"Средства буџета у износу од 5.724.168.950,00 динара и средства од прихода из додатних активности индиректних
корисника у износу од 26.698.050,00 распоређују се по корисницима и наменама и то:

17

16

15

14

13

Укупна средства

12

Расходи из додатних
прихода корисника
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II

110

160

0602

0602-0004

2101-0001

423
424
426
465
481

8

9

10

11

12

412
413
414
415
416
421
422
423
426

19

20

21

22

23

24

25

26

426

16

411

423

15

18

421

14

100.000,00

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Материјал

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови

Општинско/градско правобранилаштво

Програмска активност 0004 (ПА 0004)

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

350.000,00

50.000,00

50.000,00

10.000,00

10.000,00

80.000,00

200.000,00

100.000,00

504.000,00

2.936.000,00

4.636.500,00

4.000,00

350.000,00

50.000,00

50.000,00

10.000,00

10.000,00

80.000,00

200.000,00

100.000,00

504.000,00

2.936.000,00

4.636.500,00

4.000,00

4.000,00

Приходи из буџета

1.000,00
4.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2101-0001

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

28.856.800,00

28.856.800,00

28.856.800,00
28.856.800,00

2.500.000,00

315.300,00

150.000,00

300.000,00

20.000.000,00

200.000,00

1.910.000,00

2.500.000,00

315.300,00

150.000,00

300.000,00

20.000.000,00

200.000,00

1.910.000,00

200.000,00

Материјал

Услуге по уговору

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Функционисање Скупштине

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2101-0001

Дотације невладиним организацијама-политичке странке

Остале дотације и трансфери

Материјал

Трошкови путовања

Награде запосленима и остали посебни расходи

100.000,00

200.000,00

Службени лист општине Инђија

17

416

13

01

Специјализоване услуге

422

7

01

Услуге по уговору

416

6

Накнаде трошкова за запослене

415

5

Социјална давања запосленима

414

4
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IV

III

110

110

2101

2101

2101-0002

2101-0002

415
416
421
422
423
424
426
465

32

33

34

35

36

37

38

39
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2101-0002

Остале дотације и трансфери

Материјал

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

423

41

01

416

40

7.600.000,00

7.600.000,00

7.600.000,00

Приходи из буџета

6.000.000,00
7.600.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2101-0002

1.600.000,00
6.000.000,00

1.600.000,00

7.600.000,00

1.000.000,00

56.492.900,00

Услуге по уговору

Награде запосленима и остали посебни расходи

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови

7.600.000,00

1.000.000,00

56.492.900,00

671.400,00
57.492.900,00

57.492.900,00

1.500.000,00

2.000.000,00

30.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

8.800.000,00

100.000,00

200.000,00

50.000,00

977.000,00

5.694.500,00

57.492.900,00

4.636.500,00

671.400,00

1.500.000,00

2.000.000,00

30.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

8.800.000,00

100.000,00

200.000,00

50.000,00

977.000,00

5.694.500,00

57.492.900,00

4.636.500,00

346.500,00
4.636.500,00

346.500,00
4.636.500,00

Службени лист општине Инђија

Функционисање извршних органа

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Трансфери од других нивоа власти

414

31

Накнаде у натури

Приходи из буџета

413

30

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

07

412

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови

Функционисање извршних органа

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0004

Остале дотације и трансфери

01

411

29

01

465

28

27
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V

0602-0003

0602-0001

441
444
465
482
483
485
511
512
515
541
621

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0001

Набавка домаће финансијске имовине

Земљиште

Нематеријална имовина

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

Новчане казне и пенали по решењу судова

Порези, обавезне таксе и казне

Остале дотације и трансфери

Пратећи трошкови задуживања

Отплата домаћих камата

Материјал

444

66

01

441

65

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0003

Пратећи трошкови задуживања

Отплата домаћих камата

Сервисирање јавног дуга

Програмска активност 0003 (ПА 0003)

6.550.000,00

6.550.000,00

50.000,00
6.550.000,00

6.550.000,00

6.500.000,00

1.000,00

419.345.659,18

50.000,00

6.500.000,00

1.000,00

419.345.659,18

100.000,00
538.146.659,18

100.000,00

72.000.000,00

700.000,00

25.100.000,00

32.730.000,00

20.000.000,00

98.800.000,00

1.200.000,00

11.237.500,00

500.000,00

1.000.000,00

33.900.000,00

21.200.000,00

26.800.000,00

538.146.659,18

72.000.000,00

700.000,00

25.100.000,00

32.730.000,00

20.000.000,00

98.800.000,00

1.200.000,00

11.237.500,00

500.000,00

1.000.000,00

33.900.000,00

21.200.000,00

26.800.000,00

538.146.659,18

426

53

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

2.000.000,00
31.100.000,00

538.146.659,18

425

52

2.000.000,00
31.100.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0001

424

51

Услуге по уговору

Трошкови путовања

2.000.000,00
36.491.159,18

118.800.000,00

423

50

36.491.159,18

3.200.000,00

118.800.000,00

422

49

Стални трошкови

2.000.000,00

4.600.000,00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

421

48

Награде запосленима и остали посебни расходи

3.200.000,00

1.500.000,00

13

416

47

Накнаде трошкова за запослене

4.600.000,00

16.395.000,00

Трансфери од других нивоа власти

415

46

Социјална давања запосленима

1.500.000,00

95.593.000,00

Приходи из буџета

414

45

Накнаде у натури

16.395.000,00

95.593.000,00

622.967.161,38

07

413

44

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Опште услуге

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

622.967.161,38

01

411
412

42

43

ОПШТИНСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Службени лист општине Инђија

170

130

0602
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0602

0602

0602

620

620

620

200.000,00

Трансфери од других нивоа власти
Образовање које није дефинисано нивоом

Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Накнаде за социјалну заштиту из буџета-путни трошкови студената

Студентске стипендије

ПРОЈЕКАТ - ПОБОЉШАЊЕ СТАНДАРДА СТУДЕНАТА

1.000.000,00

19.500.000,00

19.500.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
20.500.000,00

20.500.000,00

19.500.000,00
1.000.000,00

19.500.000,00

7.800.000,00

7.800.000,00

Високо образовање

7.800.000,00

7.800.000,00

7.600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

07

472

74

200.000,00
7.600.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и реконструкција крова и
фасаде на објекту МЗ Нови Сланкамен

10.000.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00

10.000.000,00

Приходи из буџета

10.000.000,00

10.000.000,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ

2,00

Услуге по уговору

ПРОЈЕКАТ - Бесповратно суфинансирање активности на уређењу фасада
зграда

2,00

2,00

Приходи из буџета

1,00

2,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

1,00

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације, адаптација и реконструкција
"Виле Љубица" у Сутомору

2.380.000,00

2.380.000,00

2.380.000,00

2.380.000,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

2.180.000,00

200.000,00

2.838.265,00

4.052.235,20

2.180.000,00

200.000,00

2.838.265,00

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

01

472

511

72

73

424

71/А

01

01

423

512

70

71

511

69

01

511

68

01

424

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција зграде Месне заједнице у Старом Сланкамену

Трансфери од других нивоа власти

07

6.890.500,20

4.052.235,20

6.890.500,20

УКУПНО ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

6.890.500,20

6.890.500,20

Машине и опрема

ПРОЈЕКАТ - Модернизација рада Скупштине општине Инђија

01

512

67/А

67

Службени лист општине Инђија

950

0602

0602

620

940

0602

130
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1101

1101-0001

0602

0602

0602

0602

80

79

78

77

76

75

0,00

4.800.000,00

Трансфери од других нивоа власти

07

1.500.000,00

1.500.000,00

17.448.000,00

18.948.000,00
17.448.000,00

18.948.000,00

Приходи из буџета

18.948.000,00

18.948.000,00

22.748.002,00

10.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1101-0001

22.748.002,00

10.000.000,00

Специјализоване услуге - планска документација

01

424

Развој заједнице

Просторно и урбанистичко планирање

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Донације од међународних организација

06

14.800.000,00

14.800.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.800.000,00

14.800.000,00

14.800.000,00

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Успостављање истраживачког центра Милутин Миланковић у
Старом Сланкамену

Образовање које није дефинисано нивоом

6.000.000,00

6.000.000,00
6.000.000,00

6.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

6.000.000,00

6.000.000,00

Услуге по уговору - Набавка паник тастера

ПРОЈЕКАТ - Набавка паник тастера

Образовање које није дефинисано нивоом

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

2.400.000,00

2.400.000,00

Спортске стипендије

ПРОЈЕКАТ - СТИПЕНДИЈЕ ЗА СПОРТИСТЕ

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

1.500.000,00

1.500.000,00

Услуге по уговору - Поклони за истакнуте ученике и спортисте

ПРОЈЕКАТ- ПОКЛОНИ ЗА ИСТАКНУТЕ УЧЕНИКЕ И СПОРТИСТЕ

Приходи из буџета

511

423

472

423

Образовање које није дефинисано нивоом

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

6.000.000,00

6.000.000,00

Услуге по уговору - Поклони за вуковце

ПРОЈЕКАТ - ПОКЛОНИ ЗА ВУКОВЦЕ

01

01

01

01

01

423

Службени лист општине Инђија

620

950

950

950

950

0602
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1102

1102

620

620

1102-0002

1102-0004

1102

1101

560

560

620

1101-0004

424
511

84/А1

84/Б1

200.000,00

200.000,00
6.200.000,00
6.200.000,00

6.200.000,00
6.200.000,00

6.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

6.000.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

200.000,00

6.200.000,00

6.200.000,00

ПРОЈЕКАТ Изградња капеле у Чортановцима

6.200.000,00

6.200.000,00

6.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

6.000.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

200.000,00

10.000.000,00

ПРОЈЕКАТ Изградња капеле у Марадику

10.000.000,00
10.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0004

10.000.000,00
10.000.000,00

10.000.000,00

Приходи из буџета

Специјализоване услуге

Службени лист општине Инђија

01

511

84/Б

424

424

01

01

Зоохигијена

Програмска активност 0004 (ПА 0004)

57.952.594,63
134.000.000,00

134.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0002

76.047.405,37
57.952.594,63

134.000.000,00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

76.047.405,37

134.000.000,00

806.765.191,93

13

Специјализоване услуге - Услуге одржавања природних површина

Заштита животне средине некласификована на другом месту

Одржавање јавних зелених површина

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

806.765.191,93

3.800.000,00

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

3.800.000,00

3.800.000,00

УКУПНО ПРОJEKAT

3.800.000,00

3.800.000,00

3.800.000,00

Приходи из буџета

Специјализоване услуге

Приходи из буџета

424

424

2,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне и техничке документације и рушење станова
у бр. 6, 8 и 10 у Железничкој улици у Инђији

2,00

2,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1101-0004

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације за изградњу I
фазе кадровских станова

01

01

84/А

84

83

82

511

81

01

511

80/А

Стамбена подршка

Програмска активност 0004 (ПА 0004)
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1102

1102

1102

560

560

560

1102

511

511

91

90

01

01

512

424

423

511

89

424

88

88/А

01

424

87

87/А

01

424

86

86/А

01

511

01

424

85

85/А

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Машине и опрема

ПРОЈЕКАТ - НАБАВКА ПОСУДА ЗА САКУПЉАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

4.000.000,00

4.000.000,00

1.500.000,00

Заштита животне средине некласификована на другом месту

1.500.000,00
1.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.500.000,00
1.500.000,00

Приходи из буџета

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ - ЧИПОВАЊЕ И СТЕРИЛИЗАЦИЈА ПАСА И МАЧАКА

1.500.000,00

10.000.000,00

Заштита животне средине некласификована на другом месту

10.000.000,00
10.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

10.000.000,00
10.000.000,00

Приходи из буџета

Услуге по уговору

10.000.000,00

600.001,00

600.001,00

ПРОЈЕКАТ Извођење радова на реконструкцији уређења паркова по
пројектној документацији

600.001,00

600.001,00

600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

600.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

1,00

600.001,00

600.001,00

ПРОЈЕКАТ Израда пројектне документације за уређење парка код
железничке станице

600.001,00

600.001,00

600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

600.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

1,00

600.001,00

600.001,00

ПРОЈЕКАТ Израда пројектне документације за уређење парка са десне
стране Новосадске улице у смеру ка Новом Саду

600.001,00

600.001,00

600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

600.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

1,00

600.001,00

600.001,00

ПРОЈЕКАТ Израда пројектне документације за уређење парка са леве
стране Новосадске улице у смеру ка Новом Саду

600.001,00

600.001,00

600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

600.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ Израда пројектне документације за уређење парка Проте
Радослава Марковића

Службени лист општине Инђија

560

1102

1102

560

560

1102

560
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620

630

1102

96

95

01

511

Зграде и грађевински објекти

748.000,00

748.000,00

2.380.000,00

ПРОЈЕКАТ - Извођење радова на продужетку водоводне мреже у улици
Мике Антића у Бешки

2.380.000,00
2.380.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

2.380.000,00
2.380.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

2.380.000,00

3.475.000,00

ПРОЈЕКАТ- Извођење радова на продужетку водоводне мреже у улици
Змај Јовина у ИНђији

1.500.000,00
3.475.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.975.000,00
1.500.000,00

1.975.000,00

200.000,00
3.275.000,00

Трансфери од других нивоа власти

511

200.000,00
3.275.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

07

511

ПРОЈЕКАТ - Изградња водовода дуж саобраћајнице С1 у радној зони
Локација 15 КО Инђија у дужини 600 м

01

424

94

28.303.721,93

28.303.721,93

Развој заједнице

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

8.774.153,80
19.529.568,13

19.529.568,13

Трансфери од других нивоа власти

28.303.721,93

07

8.774.153,80

28.303.721,93

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

01

511

25.389.007,00

ПРОЈЕКАТ - ЈКП "Водовод и канализација" Изградња сабирног цевовода,
батерија бунара Б-23, Б-24, Б-25 и полагање напојног вода за све три
батерије на катастарским парцелама број 7510/16, 7510/20,7510/24 и 7710/14
К.О . Инђија-Фаза IV/сабирни цевовод, напојни вод и бушење и опремање
бунара Б/25д и Б/25п/

14.217.843,92

25.389.007,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

11.171.163,08

14.217.843,92

Трансфери од других нивоа власти

25.389.007,00

07

11.171.163,08

25.389.007,00

7.550.000,00
12.450.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

12.450.000,00

01

511

ПРОЈЕКАТ - ЈКП "Водовод и канализација" Повезани цевовод Инђија Бешка - Фаза I (од фабрике Грундфос до шахта Ш6 код ЦС Бешка -Југ)

Трансфери од других нивоа власти

07

20.000.000,00

7.550.000,00

20.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

20.000.000,00

20.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Постројење за припрему воде

01

511

93/А

93/А1

93

92

4.000.000,00

4.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
Водоснабдевање

4.000.000,00

4.000.000,00

Приходи из буџета

Службени лист општине Инђија

1102

1102

1102

1102

1102

01
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01

511

511

103

424

511

511

511

511

102

01

01

01

01

01

101/А

101

100

99

98

511

97

01

424

96/А

200.000,00

2.460.000,00

2.460.000,00

1.950.000,00
1.950.000,00

1.950.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.950.000,00
1.950.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1.950.000,00

2,00

ПРОЈЕКАТ - Учешће у изградњи продужетака НН мреже у Калакачи Бешка

2,00
2,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00
2,00

1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

1,00

100.000,00

ПРОЈЕКАТ - Извођење радова на опремању индустријске зоне Бешка (пут,
вода и фекална канализација)

100.000,00
100.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

100.000,00
100.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

100.000,00

1.000.000,00

ПРОЈЕКАТ - Изградња колектора фекалне канализације за потребе
индустријске зоне Бешка

1.000.000,00
1.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.000.000,00
1.000.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1.000.000,00

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације изградње фекалне
канализације (Крчедин, Марадик, Нови Карловци, Нови Сланкамен и Стари
Сланкамен)

1,00

1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

500.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

500.000,00

500.000,00

ПРОЈЕКАТ - Изградња кућних прикључака фекалне канализације Бешка

500.000,00

500.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације на уређењу просторија месне
заједнице Стари Сланкамен

2.460.000,00

2.460.000,00

2.260.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

2.260.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

200.000,00

748.000,00

748.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и извођење радова на
уређењу објекта месне заједнице и полиције у Бешки

748.000,00

748.000,00

Приходи из буџета

Службени лист општине Инђија

1102

1102

1102

1102

1102

1102

1102

01
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1102

110

109

108

01

01

511

511

511

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13

01

Трансфери од осталих нивоа власти

200.000,00

200.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

500.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације за уређење комплекса пијаце
у Бешки

500.000,00
500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

500.000,00
500.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

500.000,00

1.200.000,00

ПРОЈЕКАТ - Стручни надзор над изградњом колектора фекалне
канализације за потребе индустријске зоне Бешка

1.200.000,00
1.200.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.200.000,00
1.200.000,00

1.200.000,00

1.943.763,79
22.800.000,00

22.800.000,00

3.636.652,48

17.219.583,73

22.600.000,00

1.943.763,79

3.636.652,48

17.219.583,73

22.600.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Стручни надзор над изградњом водоводне мреже и фекалне
канализације дуж саобраћајнице С2

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

07

511

5.000.000,00

ПРОЈЕКАТ - Извођење радова на опремању индустријске зоне Локација 15 друга фаза (пут, вода и фекална канализација дуж саобраћајнице С-2) фаза изградње фекалне канализације дуж десног крака саобраћајнице С2
од шахта Ф3-19 до шахта Ф2-27

5.000.000,00

5.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

01

424

511

107

01

106/А

106

240.800.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за изградњу фекалне
канализације у насељима општине Инђија (Бешка трећа фаза, Нови
Карловци, Нови Сланкамен и Стари Сланкамен)

120.000.000,00

240.800.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

120.800.000,00

120.000.000,00

Примања од домаћих задуживања

120.800.000,00

400.000,00
240.400.000,00

Приходи из буџета

240.400.000,00

10

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

400.000,00

4.500.000,00

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција градске пијаце у Инђији

4.500.000,00

4.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

01

511

105

511

424

01

104/А

104

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације реконструкције градске
пијаце у Инђији

Службени лист општине Инђија

1102

1102

1102

1102

1102

1102
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620

1102

444
512

114

115

200.000,00

8.540.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације за уградњу инсталација и
опреме у ЦС фекалне канализације у С3 Локација 15 КО Инђија

4.000.000,00
8.540.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.540.000,00
4.000.000,00

4.540.000,00

200.000,00
8.340.000,00

Трансфери од других нивоа власти

8.340.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

07

511

ПРОЈЕКАТ - Изградња фекалне канализације дуж саобраћајнице С1 у
радној зони Локација 15 КО Инђија у дужини 600 м

15.962.000,00

15.962.000,00
15.962.000,00

15.962.000,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

15.960.000,00

1.000,00

1.000,00
15.960.000,00

1.000,00

1.000,00

Машине и опрема

Пратећи трошкови задуживања

Отплата домаћих камата

ПРОЈЕКАТ - Набавка возила - ПАУК

5.060.000,00

5.060.000,00
5.060.000,00

5.060.000,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

4.200.000,00

10.000,00

850.000,00
4.200.000,00

10.000,00

Машине и опрема

Пратећи трошкови задуживања

Отплата домаћих камата

850.000,00

25.527.456,00

25.527.456,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0001
ПРОЈЕКАТ - Набавка камиона кипера и камиона смећара

25.527.456,00

6.453.600,00

19.073.856,00

25.527.456,00

6.453.600,00

19.073.856,00

Приходи из буџета

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Специјализоване услуге - Фактурисање

01

424

512

118

119

444

117

118/А

441

116

01

441

113

01

451

01

424

112

Управљање/одржавање јавним осветљењем

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

"ИНЂИЈА ПУТ" ИНЂИЈА

Развој заједнице

215.430.000,00

215.430.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

5.430.000,00
210.000.000,00

210.000.000,00

215.430.000,00

Трансфери од осталих нивоа власти

5.430.000,00

215.430.000,00

07

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета

511

600.000,00

01

111

110/А

ПРОЈЕКАТ - Нивелација земњишта - ископ хумуса са утоваром и
транспортом у индустријској зони Локација 15, Инђија

600.000,00

Службени лист општине Инђија

1102

1102

1102

1102-0001

1102

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
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1501-0003

1501-0001

1501-0001

1501-0001

451

124/А

451

451

451

01

01

01

01

423

511

124

123

122

121

01

4.550.000,00
4.550.000,00

4.550.000,00
4.550.000,00

10.461.603,00

11.461.603,00
10.461.603,00

11.461.603,00

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1501-0003

2.000.000,00

2.000.000,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

9.461.603,00

9.461.603,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - АГЕНЦИЈА
ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Економски послови некласификовани на другом месту

Подршка економском развоју и промоцији предузетништва

Програмска активност 0003 (ПА 0003)

8.115.000,00

8.115.000,00
8.115.000,00

8.115.000,00

Приходи из буџета

8.115.000,00

8.115.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1501-0001

12.700.000,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ПОСЛОВНО - ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ИНЂИЈА

Високо образовање

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Приходи из буџета

12.700.000,00

12.700.000,00

12.700.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1501-0001
Извори финансирања за функцију 487:

12.700.000,00

12.700.000,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - АГЕНЦИЈА
ЗА ИТ, ГИС И КОМУНИКАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Остале делатности

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Приходи из буџета

4.550.000,00

4.550.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1501-0001

139.238.431,00

Услуге по уговору - Регионална развојна агенција Срем

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

139.238.431,00

240.000,00

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

240.000,00

240.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

240.000,00

240.000,00

240.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Службени лист општине Инђија

490

950

487

160

1501

120
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1501

1501

1501

1501

1501

1501

1501

423
424

130

131

454

423

01

01

01

454

424

129

128

127

01

481

126

481

125/А

01

01

481

125/А1

125

600.000,00

ПРОЈЕКАТ - Дунавско село "Риверленд"

12.500.000,00

12.500.000,00
12.500.000,00

12.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

11.300.000,00

600.000,00

600.000,00

11.300.000,00

600.000,00

600.000,00

Специјализоване услуге

Услуге по уговору - Израда софтвера, програмска презентација Општине Инђија

Услуге по уговору - Торбе за ђаке прваке

ПРОЈЕКАТ - Промоција општине Инђија

Економски послови некласификовани на другом месту

5.000.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00

5.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

5.000.000,00

5.000.000,00

Субвенције приватним предузећима

ПРОЈЕКАТ - СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ДЕЛА КАМАТНИХ СТОПА ЗА
ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ

Економски послови некласификовани на другом месту

13.370.000,00

13.370.000,00
13.370.000,00

13.370.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

13.370.000,00

13.370.000,00

Субвенције приватним предузећима

ПРОЈЕКАТ - ПОДСТИЦАЈИ ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Економски послови некласификовани на другом месту

600.000,00

600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

600.000,00

600.000,00

600.000,00

65.000,00

Приходи из буџета

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ - Израда геомеханичког елабората земљишта на локацији 15 у
Инђији

65.000,00

65.000,00

Приходи из буџета

25.000,00

65.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

40.000,00

25.000,00

40.000,00

Дотације невладиним организацијама - "Будућност коју сами стварамо"

Дотације невладиним организацијама - "Основе енергетске ефикасности"

ПРОЈЕКАТ - Центар за заштиту потрошача - образовни потрошач Инђија суфинасирање пројеката

10.530.000,00

10.530.000,00

10.530.000,00

10.530.000,00

Приходи из буџета

10.530.000,00

10.530.000,00

1.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.000.000,00

Дотације невладиним организацијама

ПРОЈЕКАТ - КОНКУРС ЗА ОСТАЛЕ НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Трансфери од других нивоа власти

Службени лист општине Инђија

490

490

490

490

490

160

07
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620

474

1501

511
511

138

139

424
423

139/А

140

01

424

137/А

01

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13

200.000,00

200.000,00

6.292.828,00

6.292.828,00

ПРОЈЕКАТ - Инвестициони радови на текућем одржавању зграде суда у
Инђији - молерско фарбарски, електро и подополагачки радови

6.292.828,00

6.292.828,00

6.092.828,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

6.092.828,00

3.000,00

Приходи из буџета

Услуге по уговору

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и реконструкција зграде суда
у Инђији

3.000,00

3.000,00

Приходи из буџета

1.000,00
3.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.000,00

1.000,00

19.556.052,03

0,00

10.344.947,97

1.000,00

1.000,00

1.000,00

19.556.052,03

0,00

10.344.947,97

1.707.000,00
29.901.000,00

29.901.000,00

6.294.000,00

21.900.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.707.000,00

6.294.000,00

21.900.000,00

1.500.000,00

Зграде и грађевински објекти - прва фаза

Зграде и грађевински објекти - пројектна документација

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ - Изградња царинског складишта

Развој заједнице

Трансфери од других нивоа власти

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ - РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ

Машине и опрема
Приходи из буџета

512

137

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге-пројекти

07

511

136

ПРОЈЕКАТ - РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ

01

424

Трансфери од других нивоа власти

07

3.000.000,00

3.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.500.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - За подстицај запошљавања
Приходи из буџета

472

ПРОЈЕКАТ - ПОДСТИЦАЈИ ЗА РАД ИНКУБАТОРА ЗА ИНОВАТИВНЕ STARTUP КОМПАНИЈЕ

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

8.000.000,00

8.000.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - За подстицај запошљавања

ПРОЈЕКАТ - "ПОДСТИЦАЈИ ЗАПОШЉАВАЊА НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА"

Вишенаменски развојни пројекти

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

500.000,00

500.000,00

Зграде и грађевински објекти

01

01

472

135

134

133

01

511

Службени лист општине Инђија

1501

1501

1501

1501

1501

132

Број 21, страна број 1493
Петак 13. септембар 2019.

2

473

1502

1502-0001

1501

1501

422
423

148

149

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0001

Сопствени приходи

Нематеријална имовина
Приходи из буџета

515

156

Машине и опрема

04

512

155

Новчане казне и пенали по решењу судова

Порези, обавезне таксе и казне

Остале дотације и трансфери

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Управљање развојем туризма

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Туристичка организација општине Инђија

ТУРИЗАМ

6.798.300,00

7.000,00

6.805.300,00

7.000,00

6.798.300,00

6.798.300,00

100.000,00

50.000,00

40.000,00

398.300,00

45.000,00

60.000,00

1.470.000,00

200.000,00

187.000,00

500.000,00

7.000,00

5.000,00

2.000,00

140.000,00

50.000,00

50.000,00

515.000,00

500.000,00

100.000,00

50.000,00

35.000,00

398.300,00

45.000,00

60.000,00

1.470.000,00

200.000,00

185.000,00

140.000,00

50.000,00

50.000,00

3.000.000,00

21.400.300,00

21.118.300,00

3.000.000,00
515.000,00

2.500.000,00

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

2.500.000,00

2.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

2.500.000,00

2.500.000,00

Приходи из буџета

Специјализоване услуге

2.500.000,00

4.000.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда 3Д модела рекламних плаката и брошура за потребе
инвестиција предвиђених програмом

4.000.000,00

4.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.000.000,00

4.000.000,00

Приходи из буџета

Услуге по уговору

4.000.000,00

6.150.000,00

6.150.000,00

ПРОЈЕКАТ - Набавка канцеларијске опреме за зграду суда у Инђији

6.150.000,00

6.150.000,00

282.000,00

150.000,00
6.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

01

482
483

153

150.000,00
6.000.000,00

Приходи из буџета

Услуге по уговору

Специјализоване услуге

Службени лист општине Инђија

154

465

421

147

152

415

146

425

414

145

426

413

144

150

412

151

411

424

423

143

01

01

142

141

140/В

423

140/Б

01

424

140/А
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421

0101

0101-0002

0101-0001

1502

1502-0002

Мере подршке руралном развоју

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00
1.000.000,00

4.750.000,00

4.750.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0101-0001
Трансфери од других нивоа власти

2.700.000,00

300.000,00

1.750.000,00
2.700.000,00

300.000,00

1.750.000,00

249.474.825,00

Материјал

07

426

169

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге - противградна заштита

Пољопривреда

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

249.474.825,00

21.400.300,00

21.118.300,00

Приходи из буџета

425

282.000,00

5.550.000,00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2

5.550.000,00
5.550.000,00

5.300.000,00
5.550.000,00

100.000,00
5.300.000,00

100.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

150.000,00

150.000,00

Приходи из буџета

Остале некретнине и опрема

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

Службени лист општине Инђија

01

424

168

513

166

167

511

165

01

424

164

ПРОЈЕКАТ - РЕКОНСТРУКЦИЈА КЕЛТСКОГ НАСЕЉА

9.045.000,00

275.000,00

275.000,00

7.520.000,00

8.770.000,00

275.000,00

70.000,00

100.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0002

7.520.000,00

70.000,00

445.000,00

200.000,00

1.250.000,00

Залихе робе за даљу продају

100.000,00

125.000,00

1.250.000,00

523

163

Машине и опрема

320.000,00

4.000.000,00

Трансфери од других нивоа власти

512

162

Материјал

200.000,00

4.000.000,00

850.000,00
3.380.000,00

07

426

161

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

80.000,00

Сопствени приходи

425

160

850.000,00
3.300.000,00

Приходи из буџета

424

159

Услуге по уговору

Стални трошкови

04

423

158

01

421

157

Промоција туристичке понуде

Програмска активност 0002 (ПА 0002)
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421

560

421

512

176

01

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13

0,00

13.332.000,00

13.332.000,00
13.332.000,00

13.332.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

10.332.000,00

3.000.000,00

40.150.000,00

14.500.000,00

10.332.000,00

3.000.000,00

40.150.000,00

14.500.000,00

Машине и опрема

Материјал

ПРОЈЕКАТ - Организовање пољочуварске службе

Трансфери од других нивоа власти

07

54.650.000,00
0,00

53.150.000,00
54.650.000,00

1.100.000,00

400.000,00

56.500.000,00

53.150.000,00

Приходи из буџета

426

0,00
10.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.100.000,00

400.000,00

56.500.000,00

10.000.000,00

Земљиште

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге - Уређење каналске мреже

01

175

174/А

511
541

174

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13

ПРОЈЕКАТ - Уређење пољопривредне инфраструктуре-атарски путеви

Трансфери од других нивоа власти

66.500.000,00

66.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

0,00

66.500.000,00

66.500.000,00

Специјализоване услуге - Уређење каналске мреже

ПРОЈЕКАТ - Уређење каналске мреже у функцији одводњавања на
подручју општине Инђија

Пољопривреда

18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

Приходи из буџета

18.000.000,00

18.000.000,00

07

424

8.742.825,00
34.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0101-0001

Приходи из буџета

424

8.742.825,00
34.000.000,00

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - Накнада за одводњавање

Заштита животне средине некласификована на другом месту

01

01

482

173/А

173

172

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

8.742.825,00
42.742.825,00

8.742.825,00

34.000.000,00

42.742.825,00

34.000.000,00

Службени лист општине Инђија

0101

0101

0101

0101-0001

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0101-0002

13

451

171

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - АГЕНЦИЈА
ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

01

451

170

Пољопривреда
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0401-0003

0401-0004

424

182

424

424

424

423

01

01

01

01

424

0,00

40.000.000,00
42.000.000,00

40.000.000,00
42.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0401-0003

2.000.000,00

Специјализоване услуге - Буџетски фонд за заштиту животне средине
(дератизација, запрашивање комараца, заштита од амброзије и друго)

Услуге по уговору - Буџетски фонд за заштиту животне средине

Заштита животне средине некласификована на другом месту

Заштита природе

2.000.000,00

8.484.240,00

Програмска активност 0003 (ПА 0003)

8.484.240,00
8.484.240,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0401-0004

8.484.240,00

67.843.280,80

8.484.240,00

8.484.240,00

67.843.280,80

Приходи из буџета

Специјализоване услуге -Фактурисање

Управљање отпадним водама

Програмска активност 0004 (ПА 0004)

Развој заједнице

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

600.000,00

600.000,00
600.000,00

600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

600.000,00

600.000,00

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ - Припремни радови на привођењу земљишта намени,
Индустријска зона, локација 3 у Бешки (култивисање локације и уклањање
парлога, геодетско обележавање и увођење у посед)

38.700.000,00

38.700.000,00

38.700.000,00

38.700.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

38.700.000,00

38.700.000,00

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документацијесистема за наводњавање у
Општини Инђија (6000 ха) подсистеми (Нови Сланкамен 2300 ха и Стари
Сланкамен 3700 ха)

4.200.000,00

4.200.000,00

4.200.000,00

4.200.000,00

Приходи из буџета

4.200.000,00

4.200.000,00

6.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

6.000.000,00

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ - Узорковање земљишта

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

6.000.000,00

6.000.000,00

Специјализоване услуге

01

424

181

180

179/А

179

178

177

ПРОЈЕКАТ - Услуге премера и идентификације катастарских парцела
пољопривредног земљишта у државној својини

Службени лист општине Инђија

560

620

0401

0101

0101

0101

0101
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0401

620

0401
424
511

187

511

186/А

01

511

186

424

185

01

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

ПРОЈЕКАТ - Изградња атмосферске канализације у Војвођанској и улици
Соње Маринковић

1,00
1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1.000.000,00

1,00

1,00

1.000.000,00

600.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00

400.000,00

5.760.000,00

0,00

0,00

600.000,00

400.000,00

5.760.000,00

0,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Израда Идејног решења одвођења атмосферских вода
насељених места Инђија

Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ - Извођење радова на изградњи атмосферске канализације у
улицама Иве Андрића и Расадничка у Бешки

Трансфери од других нивоа власти

07

0,00

5.760.000,00

Приходи из буџета

5.760.000,00

01

5.760.000,00

5.760.000,00

945.641,90

945.641,90

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

945.641,90

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ, ЗАТВАРАЊА И
РЕКУЛТИВАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕ НЕСАНИТАРНЕ ОПШТИНСКЕ ДЕПОНИЈЕ СМЕТЛИШТА У ИНЂИЈИ

Трансфери од других нивоа власти

1.891.283,80

1.891.283,80

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

945.641,90

1.891.283,80

1.891.283,80

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ - АКТИВНОСТ УКЛАЊАЊА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА С
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

8.707.750,00

8.707.750,00

8.707.750,00

8.707.750,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0401-0005
Приходи из буџета

8.707.750,00

07

511

0,00
42.000.000,00

8.707.750,00

Приходи из буџета

424

0,00
42.000.000,00

Специјализоване услуге - ЈП за сакупљање и одлагање отпада и одржавање
депонија "ИНГРИН"

01

01

424

184/А

184

183/А

183

Управљање отпадом

Управљање комуналним отпадом

Програмска активност 0005 (ПА 0005)

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13

Службени лист општине Инђија

0401

0401

0401

560

510

0401-0005

Приходи из буџета

01
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0701

0701

192

191/А1

191/А

191

190

189

188

424

3.500.000,00
3.500.000,00

3.500.000,00
3.500.000,00

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

Специјализоване услуге - Видео надзор

ПРОЈЕКАТ - ВИДЕО НАДЗОР НА РАСКРСНИЦИ

Трансфери од других нивоа власти

07

2,00

2,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

2,00

2,00

Машине и опрема

ПРОЈЕКАТ - Набавка ватрогасног возила

6.000.000,00

6.000.000,00
6.000.000,00

6.000.000,00

Приходи из буџета

6.000.000,00

6.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.662.640.914,01

Машине и опрема

ПРОЈЕКАТ - Набавка булдожера за потребе ЈП Ингрин

1.662.640.914,01

1,00

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

1,00
1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00
1,00

Приходи из буџета

Специјализоване услуге

1,00

1,00

ПРОЈЕКАТ - Израда претходне студије оправданости за пречишћавање
отпадних вода у индустријској зони у Инђији

1,00
1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

1,00

ПРОЈЕКАТ -Израда пројектне документације атмосферске канализације у
улици Михаила Пупина у Инђији

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

1,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације атмосферске канализације у
улици Занатлијска трећи део у Инђији

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Приходи из буџета

512

512

424

511

511

511

01

01

01

01

01

01

ПРОЈЕКАТ - Израда Идејног решења атмосферске канализације насеља
Инђија - слив 3

2,00

Службени лист општине Инђија

0701

0701

0401

0401

0401

0401

1,00

2,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

Трансфери од других нивоа власти

07

1,00

Приходи из буџета

01
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620

620

0701

400.000,00

2,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и изградња упарених
аутобуских стајалишта у Инђији, у улици Цара Душана

1,00
2,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00
1,00

Трансфери од других нивоа власти

2,00

07

1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

2,00

79.920.000,00

79.920.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и изградња пешачке стазе до
Лесног профила

79.920.000,00

79.920.000,00

79.520.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

79.520.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и реконструкција Трга
Слободе у центру Инђије (фонтана)

400.000,00

191.042.984,00

191.042.984,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0002
Развој заједнице

191.042.984,00

13.845.000,00

177.197.984,00
191.042.984,00

13.845.000,00

177.197.984,00

1.000,00

Приходи из буџета

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Специјализоване услуге - Фактурисање

1.000,00

01

511

511

198

199

424

197/А

01

451

01

424

197

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

Развој заједнице

Трансфери од других нивоа власти

6.119.000,00

6.120.000,00

6.120.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

6.119.000,00

120.000,00
6.000.000,00

120.000,00

07

196

470.000,00
4.230.000,00

6.000.000,00

4.230.000,00

Машине и опрема

Специјализоване услуге

Приходи из буџета

512

01

424

195

ПРОЈЕКАТ - ВИДЕО НАДЗОР ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ ИНЂИЈА

Трансфери од других нивоа власти

07

4.700.000,00

470.000,00

4.700.000,00

Приходи из буџета

4.700.000,00

4.700.000,00

1.484.998,38

2.015.001,62

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.484.998,38

2.015.001,62

Специјализоване услуге-Видео надзор

ПРОЈЕКАТ - ВИДЕО НАДЗОР У ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА

01

424

194

193

Трансфери од других нивоа власти

07

Службени лист општине Инђија

0701

0701

0701-0002

0701

0701

Приходи из буџета

01
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0701

207

206

205

204

203

202

201

01

01

01

511

424

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

1,00

1,00

1,00

600.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације упарених аутобуских
стајалишта са нишама, у коридору државног пута у улици Цара Душана у
Марадику

600.000,00
600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

600.000,00
600.000,00

Приходи из буџета

Специјализоване услуге

600.000,00

4.000.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда Плана превентивних мера о повременим и
привременим градилиштима

4.000.000,00
4.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.000.000,00
4.000.000,00

Приходи из буџета

Специјализоване услуге

4.000.000,00

2,00

ПРОЈЕКАТ - Израда Плана техничке регулације саобраћаја за насељена
места општине Инђија

1,00
2,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00
1,00

1,00

Трансфери од осталих нивоа власти

Зграде и грађевински објекти

2,00

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

2,00

1,00

1,00

Приходи из буџета

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција пута Л18 Нови Сланкамен - Сурдук

1,00

1,00

Зграде и грађевински објекти

07

424

1.000,00

ПРОЈЕКАТ - Извођење радова државног пута II реда -126 - лево скретање
за Гумапласт

1.000,00

1.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.000,00

1.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1.000,00

10.200.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и изградња бициклистичких
и пешачких стаза дуж државног пута IIА-126 у Инђији - од Гумапласта до
Оутлета

10.200.000,00

10.200.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

10.200.000,00

10.200.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

10.200.000,00

3.591.606,84

ПРОЈЕКАТ - Израда и монтажа надстрешница за аутобуска стајалишта на
територији општине Инђија

3.591.606,84

3.591.606,84

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

3.591.606,84

3.591.606,84

3.591.606,84

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Приходи из буџета

511

511

511

511

511

01

01

01

01

01

Службени лист општине Инђија

0701

0701

0701

0701

0701

0701

200
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511

01

511

511

213

214

424

212/A

01

424

511

212

01

01

211/А

211

320.000,00

120.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

1,00

1,00

1,00

20.940.000,00

20.940.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за реконструкцију
раскрснице улица Лукачева (ДП другог реда), Главне и Челенске у насељу
Нови Карловци

20.820.000,00

20.940.000,00

20.820.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

20.820.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

120.000,00

16.150.000,00

16.150.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације, изградња и реконструкција
тротоара у насељу Нови Карловци

16.150.000,00

16.150.000,00

15.830.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

15.830.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

320.000,00

360.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и уређење ужег дела центра
насеља Крчедин

360.000,00
360.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

360.000,00
360.000,00

Приходи из буџета

360.000,00

56.838.924,40

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације саобраћајница у индустријској
зони Бешка
Зграде и грађевински објекти

26.839.462,20

56.838.924,40

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

29.999.462,20

26.839.462,20

Трансфери од осталих нивоа власти

29.999.462,20

1.200.000,00
55.638.924,40

Приходи из буџета

55.638.924,40

07

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

1.200.000,00

1,00

ПРОЈЕКАТ - Рехабилитација улице Краља Петра првог у Бешки

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

1,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за изградњу кружног тока у
Новом Сланкамену - раскрсница улица Цара Душана, Фрушкогорска и
Дунавска

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

01

511

210

511

511

424

01

01

209/А

209

208

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за изградњу кружног тока у
центру Бешке

1,00

Службени лист општине Инђија

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
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0701

221

220

219

218

01

01

01

01

01

511

511

511

511

511

511

216

217

424

215/А

01

511

215

01

424

214/А

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације марине у Старом Сланкамену

1,00
1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00
1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

1,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације проширења коловоза у улици
Фрушкогорска у Новом Сланкамену

1,00
1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00
1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

1,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације проширења коловоза у улици
Соње Маринковић у Инђији

1,00
1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00
1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

2.060.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и изградња аутобуских
стајалишта у улици Цара Душана у Крчедину

2.060.000,00
2.060.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

2.060.000,00

2.060.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и изградња пешачке стазе у
улици Цара Душана у Новом Сланкамену - лева страна из правца Инђије

2.060.000,00

31.557.364,88

31.557.364,88

Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

200.000,00
31.357.364,88
31.357.364,88

31.357.364,88
31.557.364,88

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

200.000,00

15.500.000,00

15.500.000,00

ПРОЈЕКАТ - Реконструкцију слободног профила у постојећој регулацији
дела улице Цара Душана у насељу Нови Сланкамен, деоница раскрснице
са улицом Вука Караџића до раскрснице са улицом Светосавском

15.500.000,00

15.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

200.000,00
15.300.000,00

200.000,00
15.300.000,00

1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и реконструкција пута од
Виле "Станковић" у Чортановцима до Дунава

1,00

Службени лист општине Инђија

0701

0701

0701

0701

0701

0701

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
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228

227

226

225

224

223

222

01

01

01

01

01

01

01

511

511

511

513

511

511

511

1.000,00
1.000,00

1.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.000,00
1.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1.000,00

1,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и изградња пешачке стазе у
улици 1. Новембра до Н. Тесле у Љукову

1,00
1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00
1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

1,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и изградња пешачке стазе у
целој дужини у улици Н. Тесле у Љукову

1,00
1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00
1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

500.000,00

ПРОЈЕКАТ- Стручни надзор над изградњом сервисне саобраћајнице у
североисточној радној зони деоница од "Монуса" до "Гумапласта"

500.000,00
500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

500.000,00
500.000,00

Приходи из буџета

Остале некретнине и опрема

500.000,00

1,00

ПРОЈЕКАТ - Набавка опреме за посебна паркиралишта

1,00
1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00
1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за изградњу пешачко
бициклистичке стазе од Инђије до Јарковаца дуж пута Л-22 са јавном
расветом

1,00

1,00

1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

1,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројеката техничке регулације саобраћаја за време
извођења радова

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

1,00

1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за изградњу пешачких
семафора на државном путу II А - 100 кроз насељено место Инђија

1,00

Службени лист општине Инђија

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
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0701

236

01

511

511

511

235

424

511

511

511

511

234

01

01

01

01

01

233/А

233

232

231

230

Трансфери од осталих нивоа власти

200.000,00

200.000,00

200.000,00

Зграде и грађевински објекти

1,00

1,00

1,00

ПРОЈЕКАТ - Изградња саобраћајног прикључка Улице Нове 3 на државни
пут другог реда бр. 100 у Инђији

1,00
1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00
1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

5.700.000,00

5.700.000,00

ПРОЈЕКАТ - Изградња саобраћајнице у Улици Нова 3 - Блок 44 у Инђији

5.700.000,00

5.700.000,00

5.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

5.500.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

200.000,00

1,00

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације и извођење радова на
изградњи саобраћајнице са пратећом инфраструктуром и јавном расветом
у Улици Нова 2 Инђија - прва фаза

1,00
1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00
1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

600.000,00

ПРОЈЕКАТ - Изградња паркинга у Блоку 44 у Инђији - Ламела

600.000,00
600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

600.000,00
600.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

600.000,00

1,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за изградњу паркинга у Блоку
44 у Инђији - Ламела

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

500.000,00

ПРОЈЕКАТ - Изградња паркинга у улици Краља Петра

500.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

500.000,00

500.000,00

500.000,00

1.000,00
55.201.000,00

55.201.000,00

55.200.000,00

55.001.000,00

1.000,00

55.200.000,00

55.001.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за изградњу паркинга у улици
Краља Петра

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

07

511

229

ПРОЈЕКАТ - Рехабилитација коловоза улице 1. Новембра у Љукову

01

424

228/А

Службени лист општине Инђија

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701
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400.000,00

700.000,00

424
511

241/А

241/Б

01

511

241

01

424

240/А

200.000,00

200.000,00

200.000,00
40.000.000,00
40.200.000,00

40.200.000,00
40.200.000,00

40.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

40.000.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

200.000,00

31.585.465,42

31.585.465,42

ПРОЈЕКАТ - Уређење путева у викенд насељима цементном
стабилизацијом

31.385.465,42

31.585.465,42

31.385.465,42

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

31.385.465,42

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ - Појачано одржавање (рехабилитација) Голубиначке улице у
Инђији

551.750.301,10

551.750.301,10

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

83.623.950,00
468.126.351,10

468.126.351,10

83.623.950,00

1.100.000,00
550.650.301,10

Примања од домаћих задуживања

550.650.301,10

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

1.100.000,00

35.700.000,00

35.700.000,00

ПРОЈЕКАТ - Асфалтирање улица по насељеним местима општине Инђија

35.000.000,00

35.700.000,00

35.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

35.000.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

700.000,00

6.908.095,20

6.908.095,20

ПРОЈЕКАТ - Санација, поправка и извођење радова на пешачким стазама тротоарима по насељеним местима општине Инђија

6.708.095,20

6.908.095,20

10

511

240

200.000,00
6.708.095,20

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

6.708.095,20

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

01

424

511

239

239/А

424

238/А

01

511

238

01

424

237/А
200.000,00

36.100.000,00

ПРОЈЕКАТ- Израда пројектне документације и изградња пешачке стазе од
градског базена до "Бразде" у Инђији

17.500.000,00

36.100.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

18.600.000,00

17.500.000,00

18.600.000,00

400.000,00
35.700.000,00

Трансфери од осталих нивоа власти

35.700.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

07

511

237

01

424

236/А

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
ПРОЈЕКАТ - Појачано одржавање коловоза ДП другог реда рег. пут број Р109 од км 10+662,15 до км 10+861,64 са кружном раскрсницом у Инђији
(Обилићев венац)

1,00

1,00

Приходи из буџета

Службени лист општине Инђија

0701

0701

0701

0701

0701

0701

01
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Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

01

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

0,00

201.175,60

3.706.584,11

200.000,00

0,00

201.175,60

3.706.584,11

200.000,00

1.800.000,00

ПРОЈЕКАТ - Изградња саобраћајнице С1 и С2 (II фаза) у радној зони бр. 15
у Инђији са хидротехничком инфраструктуром - Пројекат водоводне мреже
(II фаза - С2)

1.800.000,00
1.800.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.800.000,00
1.800.000,00

1.800.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

07

424
511

511

248

01

56.907.774,72

ПРОЈЕКАТ - Стручни надзор над изградњом саобраћајнице С2 и фекалне
канализације дуж саобраћајнице С3

19.042.166,91
56.907.774,72

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

37.865.607,81
19.042.166,91

37.865.607,81

200.000,00
56.707.774,72

Трансфери од других нивоа власти

247/А

247

200.000,00
56.707.774,72

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

07

511

01

424

246

ПРОЈЕКАТ - Изградња саобраћајнице С2 и фекалне канализације дуж
саобраћајнице С3

154.830.135,34

154.830.135,34

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

16.122.484,57
138.707.650,77

138.707.650,77

154.830.135,34

Трансфери од других нивоа власти

16.122.484,57

07

Зграде и грађевински објекти

154.830.135,34

500.000,00

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција пута на деоници Банстол - Хотел Норцев

500.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

500.000,00

500.000,00

Приходи из буџета

Машине и опрема

500.000,00

6.000.000,00

ПРОЈЕКАТ - Набавка вибро плоча са алатом

6.000.000,00

6.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

Приходи из буџета

Специјализоване услуге

Приходи из буџета

511

512

424

01

01

01

2,00

ПРОЈЕКАТ - Теренска и лабораторијска испитивања код изградње и
асфалтирања путева

1,00

2,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

Трансфери од других нивоа власти

2,00

07

1,00

2,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Изградња пута Нови Карловци -Крчедин

01

511

245/А

245

244

243

242

Службени лист општине Инђија

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701
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424
511

254

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације и извођење радова на
изградњи кабловског вода 20KV са постојећег "20KV Бешка - Крчедин"
далековода у дужини од цца. 500 м као и изградњу МБТС 20/0,4 KV у радној
зони Бешка Локација 3

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Трансфери од других нивоа власти

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

200.000,00

100.000,00

200.000,00

100.000,00

200.000,00

8.200.000,00
16.200.000,00

16.200.000,00

8.200.000,00

16.000.000,00
8.000.000,00

8.200.000,00

16.000.000,00

200.000,00

1,00

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације и извођење радова на
изградњи двоструког кабловског вода у индустијској зони на Локацији 15
од МБТС Индофуд до планиране МБТС 2х630 КVA у дужини 2х1,1 км у зони
раскрснице саобраћајница С1 и С3 и изградњу планиране трафо станице

1,00
1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00
1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

500.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за реконструкцију раскрснице
улица Лукачева (ДП другог реда), Главне и Челенске у насељу Нови
Карловци

500.000,00
500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

500.000,00
500.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

500.000,00

1,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за изградњу пешачких
семафора на државном путу II А-100 кроз насељено место Инђија

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

4.484.000,00

4.484.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације за изградњу пешачке стазе од
улице Каменова до Монуса са леве стране до А 126

4.484.000,00

4.484.000,00

Приходи из буџета

253/А

200.000,00
4.284.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

07

511

200.000,00
4.284.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

01

424

511

511

511

253

01

01

01

252/А

252

251

250

511

249

01

424

248/А

3.906.584,11

3.906.584,11

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
ПРОЈЕКАТ - Изградња ВН кабла у радној зони Локација 15 у коридору
саобраћајнице С3 у дужини од 1300 м (до раскрснице С2 и С3 ) у Инђији
са хидротехничком инфраструктуром - Пројекат водоводне мреже (II фаза С2)

3.705.408,51

3.705.408,51

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Службени лист општине Инђија

0701

0701

0701

0701

0701

0701
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261

260

259

258

257

256

255

Трансфери од других нивоа власти

07

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Изградња СТС Новосадска у Инђији

01

511

Трансфери од других нивоа власти

07
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

01

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Изградња НН мреже Каменова улица у Инђији

900.000,00
1.800.000,00

1.800.000,00

900.000,00

1.800.000,00
900.000,00

900.000,00

1.800.000,00

750.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00

750.000,00

1.500.000,00
750.000,00

750.000,00

1.500.000,00

900.000,00

511

450.000,00
900.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

450.000,00
450.000,00

Трансфери од других нивоа власти

900.000,00

07

450.000,00

900.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

900.000,00
1.800.000,00

1.800.000,00

900.000,00

1.800.000,00
900.000,00

900.000,00

1.800.000,00

01

511

ПРОЈЕКАТ - Изградња прикључног вода 20КV Каменова улица 500 м у
Инђији

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Трансфери од других нивоа власти

07

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Изградња СТС Каменова у Инђији

4.000.000,00

Приходи из буџета

511

4.000.000,00

4.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

50.000,00
100.000,00

100.000,00

50.000,00

100.000,00

50.000,00

50.000,00

100.000,00

Трансфери од других нивоа власти

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ- Реконструкција СТС Дунавска у Бешки

01

07

511

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Трансфери од других нивоа власти

07

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Измештање постојеће КТЦ "Дом културе у центру Бешка"

2.000.000,00

Приходи из буџета

511

2.000.000,00

2.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Трансфери од других нивоа власти

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција /замена постојеће СТС "Крчевина"

01

07

511

50.000,00
300.000,00

300.000,00

250.000,00

50.000,00

250.000,00

Службени лист општине Инђија

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

Трансфери од других нивоа власти

07
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

01
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268

267

266

265

01

01

01

01

511

511

511

511

511

01

424

264

1,00
1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00
1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

1.000,00

ПРОЈЕКАТ - Пројектовање и изградња јавне расвете на локацији Чарнок у
Старом Сланкамену

1.000,00
1.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.000,00
1.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1.000,00

500.000,00

ПРОЈЕКАТ Учешће у изградњи средњенапонског далековода од Новог
Сланкамена до Сурдука

500.000,00
500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

500.000,00
500.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

500.000,00

1,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за изградњу јавне расвете у
радној зони Бешка локација 3

1,00
1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00
1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

4.040.000,00

4.040.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације и извођење радова на
изградњи продужетака јавне расвете у улици Сремска кратка у Инђији

4.040.000,00

4.040.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

200.000,00
3.840.000,00

200.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

3.840.000,00

2,00

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације и извођење радова на
изградњи јавног осветљења на месном стадиону у Крчедину

1,00

2,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

Трансфери од других нивоа власти

2,00

07

1,00

2,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Изградња НН мреже Новосадска улица у Инђији

90.000,00
180.000,00

180.000,00

90.000,00

180.000,00

90.000,00

90.000,00

180.000,00

01

511

Трансфери од других нивоа власти

07
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Изградња прикључног вода 20KV Новосадска 100 м у Инђији

01

511

263/А

263

262

Службени лист општине Инђија

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701
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360

620

620

2001

0701

0701-0002

0701-0004

0701-0002

426
512

273

424
426
511
512

278/A

279

423

276

277

421

275

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОЈЕКАТ

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

Материјал

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

ПРОЈЕКАТ - ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

10.500.000,00

800.000,00

14.281.823,00
440.045.141,22

14.281.823,00
429.545.141,22

7.000.000,00
14.281.823,00

7.000.000,00

2.781.822,00
14.281.823,00

2.781.822,00

800.000,00

500.000,00

1,00
1.500.000,00

1.500.000,00
500.000,00

1.700.000,00
1,00

14.281.823,00

14.281.823,00

1.700.000,00

14.281.823,00

14.281.823,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0002
Приходи из буџета

10.300.000,00

900.000,00

3.081.823,00
10.300.000,00

900.000,00

3.081.823,00

Машине и опрема

Материјал

Специјализоване услуге

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

144.000.000,00

144.000.000,00

144.000.000,00

144.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0004
Приходи из буџета

144.000.000,00

144.000.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Јавни превоз

Развој заједнице

Јавни градски и приградски превоз путника

Програмска активност 0004 (ПА 0004)

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0002
Приходи из буџета

10.000.000,00

10.000.000,00

Специјализоване услуге - одржавање путних прелаза

Службени лист општине Инђија

278

416

274

01

424

472

272

01

01

01

424

271

270

269

Развој заједнице

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Програмска активност 0002 (ПА 0002)
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3

620

911

421
422
423
424
425
426
431
441
444
465
482
483
511
512
513
515

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2001-0001

Нематеријална имовина

Остале некретнине и опрема

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

Новчане казне и пенали по решењу судова

Порези, обавезне таксе и казне

Остале текуће дотације и трансфери

Пратећи трошкови задуживања

Отплата домаћих камата

Амортизација некретнина и опреме

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

Накнаде трошкова за запослене

511

302

01

424

301/А

2.840.000,00

132.800.000,00

ПРОЈЕКАТ - Доградња вртића на објекту Невен у Инђији

132.800.000,00
132.800.000,00

132.600.000,00

200.000,00

289.045.141,22

1.500.000,00

22.000.000,00

265.545.141,22

132.800.000,00

10.500.000,00

1.500.000,00

9.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

132.600.000,00

200.000,00

278.545.141,22

13.000.000,00

265.545.141,22

800.000,00
289.045.141,22

1.000.000,00

20.200.000,00

1.200.000,00

2.200.000,00

600.000,00

13.876.500,00

200.000,00

100.000,00

200.000,00

35.650.000,00

12.000.000,00

4.150.000,00

5.497.600,00

750.000,00

26.010.000,00

1.600.000,00

7.000.000,00

13.530.000,00

278.545.141,22

10.500.000,00

650.000,00

850.000,00

9.000.000,00

20.442.959,58

119.198.081,64

800.000,00

1.000.000,00

20.200.000,00

1.200.000,00

2.200.000,00

600.000,00

13.876.500,00

200.000,00

100.000,00

200.000,00

35.650.000,00

12.000.000,00

3.500.000,00

5.497.600,00

750.000,00

25.160.000,00

1.600.000,00

7.000.000,00

4.530.000,00

2.840.000,00

20.442.959,58

119.198.081,64

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и изградња новог објекта за
предшколску установу - прва фаза

Развој заједнице

УКУПНО за главу 3

Родитељски динар за ваннаставне активности

416

285

16

415

284

Социјална давања запосленима

Трансфери од других нивоа власти

414

283

Накнаде у натури

Приходи из буџета

413

282

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

07

412

281

01

411

280

ПУ "Бошко Буха"

Предшколско образовање

Функционисање предшколских установа

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Службени лист општине Инђија

2001

2001

2001-0001

Број 21, страна број 1512
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912

2002

2002-0001

2001

2001

2001

307

306

01

463

511

200.000,00

300.000,00
190.674.002,00

190.674.002,00

3.650.000,00
5.740.000,00

3.650.000,00
5.740.000,00

422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге

1.190.000,00
3.200.000,00
24.450.000,00

3.200.000,00
24.450.000,00

483 Новчане казне и пенали по решењу судова
511 Зграде и грађевински објекти

11.100.000,00
1.190.000,00

426 Материјал

11.100.000,00

16.450.000,00

425 Текуће поправке и одржавање
482 Порези, обавезне таксе и казне

4.470.000,00
16.450.000,00

4.470.000,00

Службени лист општине Инђија

421 Стални трошкови

416 Награде запосленима и остали посебни расходи

6.800.000,00

21.200.000,00

415 Накнаде трошкова за запослене

72.953.000,00

3.776.000,00
21.200.000,00

3.776.000,00

414 Социјална давања запосленима

6.800.000,00

2.170.000,00
2.170.000,00

72.953.000,00

190.674.000,00

190.674.000,00

413 Накнаде у натури

Трансфери осталим нивоима власти

Основно образовање

Функционисање основних школа

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

300.000,00
300.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

300.000,00
300.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

300.000,00

8.200.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за доградњу вртића у Новом
Сланкамену

8.200.000,00

8.200.000,00

8.000.000,00

8.200.000,00

8.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета

Специјализоване услуге

424
200.000,00

2.500.000,00

ПРОЈЕКАТ - Инвестициони радови на текућем одржавању, на објекту
предшколске установе у Бешки

2.500.000,00

2.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

2.500.000,00

2.500.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

2.500.000,00

7.200.000,00

7.200.000,00

ПРОЈЕКАТ - Школица живота - заједно за детињство - Вртић Љуково

7.200.000,00

7.200.000,00

511

511

200.000,00
7.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

305

01

01

200.000,00
7.000.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

304/А

304

511

303

01

424

302/А
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2003

2003

2003-0001

2002

311

310

01

463

463

511

309

01

423

308

530.000,00
1.360.000,00
8.750.000,00

1.360.000,00
8.750.000,00

415 Накнаде трошкова за запослене
416 Награде запосленима и остали посебни расходи

2.200.000,00
18.800.000,00
1.250.000,00
4.350.000,00
7.950.000,00
4.800.000,00

18.800.000,00
1.250.000,00
4.350.000,00
7.950.000,00
4.800.000,00

422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал

Трансфери осталим нивоима власти

ПРОЈЕКАТ - ТШ Михајло Пупин Инђија - Инвестиционо одржавање
фискултурне сале

Средње образовање

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2003-0001

515 Нематеријална имовина

4.883.651,05

4.883.651,05

60.120.000,00

170.000,00
60.120.000,00

170.000,00
60.120.000,00
60.120.000,00

700.000,00
4.100.000,00

511 Зграде и грађевински објекти

4.100.000,00

500.000,00

500.000,00

483 Новчане казне и пенали по решењу судова
512 Машине и опрема

360.000,00

360.000,00

482 Порези, обавезне таксе и казне

700.000,00

4.300.000,00

4.300.000,00

421 Стални трошкови

2.200.000,00

413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима

60.120.000,00

60.120.000,00

65.003.651,05

530.000,00

Трансфери осталим нивоима власти

Средње образовање

Функционисање средњих школа

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

65.003.651,05

2,00

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2,00

2,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

190.674.000,00

190.674.000,00
190.674.000,00

350.000,00
190.674.000,00

350.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Услуге по уговору

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција објекта ОШ Душан Јерковић (дворац
Пеачевић)

Приходи из буџета

13.175.000,00

13.175.000,00

Службени лист општине Инђија

920

920

620

01

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2002-0001

515 Нематеријална имовина

512 Машине и опрема
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0901

0901-0001

0901

0901-0005

0901-0001

472

316

472

481

463

01

01

01

01

481

315

314

313

312

4.850.000,00
4.850.000,00

4.850.000,00
4.850.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0005

ПРОЈЕКАТ - ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ ОШТЕЋЕНОМ У
РАЗВОЈУ

44.295.000,00

44.295.000,00
44.295.000,00

44.295.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0001
Приходи из буџета

31.750.000,00

31.750.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета --Центар за социјални рад "Дунав"

Трансфери осталим нивоима власти-Центар за социјални рад "Дунав"

Социјална заштита некласификована на другом месту

Једнократне помоћи и други облици помоћи

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

12.545.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

12.545.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

1.000.000,00

1.000.000,00

Накнаде из буџета за становање и живот

ПРОЈЕКАТ - Домски смештај ученика и студената

Приходи из буџета

4.850.000,00

4.850.000,00

Дотације невладиним организацијама-Црвени крст

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

Подршка реализацији програма Црвеног крста

Програмска активност 0005 (ПА 0005)

16.200.000,00

16.200.000,00

16.200.000,00

16.200.000,00

Приходи из буџета

16.200.000,00

16.200.000,00

220.210.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0001

220.210.000,00

Дотације невладиним организацијама-Социохуманитарне организације

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

Једнократне помоћи и други облици помоћи

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Службени лист општине Инђија

090

160

160

0901

4.883.651,05

4.883.651,05

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

0,00
3.395.860,80

3.395.860,80

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

1.487.790,25

13

0,00

Трансфери од других нивоа власти

07

1.177.080,00

1.487.790,25

Приходи из буџета

1.177.080,00

512 Машине и опрема

01

3.706.571,05

3.706.571,05

511 Зграде и грађевински објекти
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0901-0005

0901-0002

0901-0001

321

320

01

01

472

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13

472

Трансфери од других нивоа власти

07

1.300.000,00

6.800.000,00

6.800.000,00
6.800.000,00

6.800.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0005
Приходи из буџета

6.800.000,00

6.800.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Народна кухиња

некласификована на другом месту

Социјална помоћ угроженом становништву

Подршка реализацији програма Црвеног крста

Програмска активност 0005 (ПА 0005)

500.000,00

500.000,00
500.000,00

500.000,00

Приходи из буџета

500.000,00

500.000,00

5.137.624,14

17.862.375,86

26.760.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0002

5.137.624,14

17.862.375,86

26.760.000,00

Накнаде из буџета за становање за живот-домски смештај

Становање

Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

Донације од међународних организација

06

51.060.000,00

51.060.000,00
1.300.000,00

49.760.000,00

49.760.000,00

1.300.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0001
Приходи из буџета

472

319

1.300.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - ПРОЈЕКТИ из области социјалне
заштите

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - НОР и кадровачка помоћ

некласификована на другом месту

Социјална помоћ угроженом становништву

Једнократне помоћи и други облици помоћи

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0001
Приходи из буџета

200.000,00

200.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - ЦИР

Болест и инвалидност

Једнократне помоћи и други облици помоћи

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

16.370.000,00

16.370.000,00

16.370.000,00

16.370.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

16.370.000,00

16.370.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Центар за социјални рад "Дунав"

01

472

01

472

318

317

01

472

Службени лист општине Инђија

070

060

070

010

0901-0001

316/А
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090

040

040

040

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0006

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Боравак деце у предшколским
установама
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - додатна образовна, здравствена и
социјална подршка

421
423
424

331

333

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Стални трошкови

ПРОЈЕКАТ - ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ ОШТЕЋЕНОМ У
РАЗВОЈУ - ИНО ПРОЈЕКАТ

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13

1.068.000,00

4.705.000,00

1.000,00

915.324,38

1.068.000,00

4.705.000,00

1.000,00

915.324,38

10.360.000,00

10.360.000,00

10.360.000,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ

9.444.675,62

10.360.000,00

10.360.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

ПРОЈЕКАТ - ФИНАНСИРАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Социјална заштита некласификована на другом месту

2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00

Приходи из буџета

2.000.000,00

2.000.000,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ

4.000.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета -Финансирање вантелесне оплодње

ПРОЈЕКАТ - ФИНАНСИРАЊЕ ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ

Породица и деца

4.000.000,00

4.000.000,00

Приходи из буџета

4.000.000,00

4.000.000,00

2.058.000,00

54.242.000,00

4.000.000,00

2.058.000,00

54.242.000,00

3.200.000,00
56.300.000,00

3.200.000,00

13.100.000,00

7.200.000,00

14.300.000,00

56.300.000,00

13.100.000,00

7.200.000,00

14.300.000,00

1.500.000,00
17.000.000,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ

Трансфери од других нивоа власти

472

1.500.000,00
17.000.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Бесплатне ужине

ПРОЈЕКАТ - БЕСПЛАТНЕ УЖИНЕ

Породица и деца

07

01

472

332

330

329

01

472

472

327

328

472

326

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Треће дете

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Прво дете

Трансфери од других нивоа власти

472

325

Приходи из буџета

472

324

Накнаде за социјалну заштиту из буџета-пут. тр. СШ

Накнаде за социјалну заштиту из буџета-пут. тр. ОШ

07

472

323

Породица и деца

01

472

322

Подршка деци и породици са децом

Програмска активност 0006 (ПА 0006)

Службени лист општине Инђија

0901

0901

0901

0901

0901-0006
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1801

620

1801-0003

1801-0001

1801

1801

620

721

0901

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13

426
482

337

338

8.961.000,00

8.961.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

401.000,00
8.560.000,00

8.560.000,00

Трансфери од других нивоа власти

401.000,00

200.000,00
8.761.000,00

Приходи из буџета

8.761.000,00

01

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

200.000,00

30.000.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и реконструкција амбуланте у
Бешки

30.000.000,00
30.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

30.000.000,00
30.000.000,00

30.000.000,00

Приходи из буџета

Машине и опрема

ПРОЈЕКАТ - Набавка возила за Дом здравља

300.000,00

300.000,00
300.000,00

300.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1803-0003
Приходи из буџета

300.000,00

300.000,00

Услуге по уговору

Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље

07

424
511

512

342

01

01

423

Програмска активност 0003 (ПА 0003)

139.000.000,00

139.000.000,00
139.000.000,00

139.000.000,00

Приходи из буџета

139.000.000,00

139.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1801-0001

182.961.000,00

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - Здравство

Функционисање установа примарне здравствене заштите

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Опште медицинске услуге

182.961.000,00

1.000,00

1.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

1.000,00

200,00

200,00

200,00

200,00

1.000,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

6.274.000,00

6.274.000,00

200,00

58.751,68

0,00

3.107.000,00

58.751,68

0,00

3.107.000,00

500.000,00
3.108.248,32

Приходи из буџета

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате

Материјал

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Стални трошкови

ПРОЈЕКАТ - ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ ОШТЕЋЕНОМ У
РАЗВОЈУ

500.000,00
3.108.248,32

Службени лист општине Инђија

341/А

341

340

01

424

336

464

423

339

421

335

01

Трансфери од других нивоа власти

07
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Донације од међународних организација

06

Машине и опрема
Приходи из буџета

512

01

334

333/А
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4

820

620

1201

444
465
482
512

356

357

358

359
Машине и опрема

Порези, обавезне таксе и казне

Остале текуће донације и трансфери

Пратећи трошкови задуживања

Отплата домаћих камата

Материјал

423
424
515

360

361

362

Нематеријална имовина

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0001

Сопствени приходи

441

355

Приходи из буџета

426

354

Текуће поправке и одржавање

01

425

353

Специјализоване услуге

Трошкови путовања

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Функционисање локалних установа културе

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Народна библиотека "Др Ђорђе Натошевић"

Услуге културе

100.000,00

380.000,00
40.000,00
400.000,00

300.000,00
1.000.000,00

1.130.000,00

1.550.000,00

23.673.200,00

1.400.000,00

340.000,00

1.930.000,00

24.803.200,00

1.130.000,00

23.673.200,00
1.130.000,00

23.673.200,00

40.000,00
900.000,00

20.000,00
900.000,00

200.000,00
1.411.200,00

300.000,00

1.170.000,00

1.200.000,00

500.000,00

300.000,00

1.310.000,00

950.000,00

600.000,00

1.800.000,00

1.411.200,00
20.000,00

170.000,00

50.000,00

50.000,00

40.000,00

800.000,00

2.053.000,00

11.969.000,00

200.000,00

300.000,00

1.000.000,00

1.150.000,00

500.000,00

250.000,00

1.270.000,00

950.000,00

600.000,00

1.000.000,00

2.053.000,00
100.000,00

11.969.000,00

175.175.652,00

159.259.602,00

15.916.050,00

4.700.000,00

4.700.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

4.700.000,00

4.700.000,00

Приходи из буџета

200.000,00
4.500.000,00

200.000,00
4.500.000,00

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

04

422
424

351

421

350

352

415
416

414

347

348

413

346

349

411
412

344

345

343

01

424
511

342/А

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и извођење радова на
реконструкцији објекта здравствене станице у Новом Сланкамену

Службени лист општине Инђија

1201-0002

1201-0001

1801
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5

Примања од продаје нефинансијске имовине
Добровољни трансфери од физичких и правних лица

09

08

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0001

Трансфери од других нивоа власти

07

Залихе робе за даљу продају

Сопствени приходи

523

381

Нематеријална имовина

Машине и опрема

04

515

380

Приходи из буџета

512

379

Новчане казне и пенали по решењу судова

Порези, обавезне таксе и казне

Остале текуће дотације и трансфери

Амортизација некретнина и опреме

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Функционисање локалних установа културе

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Установа Културни центар

УКУПНО за главу 4

01

482
483

377

378

431
465

426

374

375

425

376

424

421

369

373

416

368

372

415

367

422

414

366

423

413

365

370

412

364

371

411

363

Трансфери од других нивоа власти

07

33.481.400,00

33.481.400,00

500.000,00

43.347.450,00

500.000,00
9.866.050,00

4.950.000,00
500.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00
4.950.000,00

2.216.050,00

33.481.400,00

2.200.000,00

2.216.050,00

2.200.000,00

1.400.000,00
500.000,00

1.100.000,00

117.000,00

1.018.700,00

150.000,00

1.540.000,00

3.080.000,00

6.100.000,00

3.660.000,00

710.000,00

5.420.000,00

670.000,00

340.000,00

3.170.000,00

150.000,00

1.482.165,00

8.639.585,00

28.473.200,00

3.000.000,00
300.000,00

17.000,00

11.800,00

150.000,00

730.000,00

30.000,00

3.000.000,00

700.000,00

270.000,00

120.000,00

2.200.000,00

20.000,00

17.165,00

100.085,00

1.950.000,00

3.000.000,00

100.000,00

1.006.900,00

810.000,00

3.050.000,00

3.100.000,00

2.960.000,00

440.000,00

5.300.000,00

670.000,00

340.000,00

970.000,00

130.000,00

1.465.000,00

8.539.500,00

26.523.200,00

300.000,00
3.670.000,00

820.000,00

2.550.000,00

2.850.000,00

820.000,00

820.000,00
300.000,00

2.550.000,00

Службени лист општине Инђија

1201-0002

1201-0001

Сопствени приходи

04
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0002

Приходи из буџета

01
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860

1201-0002

388/А

388

01

01

515

515

515

387

454

425

01

01

01

454

386

385/А

385

426

384

49.961.400,00

УКУПНО за главу 5

Рекреација, култура и вере некласификоване на другом месту

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

3.000.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00

3.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

3.000.000,00

3.000.000,00

Нематеријална имовина

ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА СКУЛПТУРЕ НА ТРГУ СЛОБОДЕ

1,00

1,00
1,00

1,00

Приходи из буџета

1,00

1,00

2.001.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

2.001.000,00

501.000,00
2.001.000,00

2.001.000,00

1.500.000,00
501.000,00

1.500.000,00

Нематеријална имовина

ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА 2

Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2 "ИЗРАДА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА"

Нематеријална имовина

Текуће поправке и одржавање

ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА

500.000,00

500.000,00
500.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

500.000,00

500.000,00

Субвенције предузећима

ПРОЈЕКАТ - СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА СНИМАЊЕ
ДУГОМЕТРАЖНОГ ФИЛМА "СВЕТОЗАРЈЕ СРПСКО"

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

Приходи из буџета

4.000.000,00

4.000.000,00

63.927.450,00

15.480.000,00
1.000.000,00
4.100.000,00
20.580.000,00

280.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

13.966.050,00

1.190.000,00
19.110.000,00

Субвенције предузећима

ПРОЈЕКАТ - СУФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ДРУГИХ
СУБЈЕКАТА У КУЛТУРИ

16.480.000,00

4.100.000,00
4.100.000,00

80.000,00

200.000,00
15.480.000,00
1.000.000,00

20.000,00
4.000.000,00

1.170.000,00
15.110.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0002

Сопствени приходи

Трансфери од других нивоа власти

Приходи из буџета

Материјал

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Службени лист општине Инђија

1201

1201

1201

1201

1201

424

383

01
07
04

423

382
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1301

1301-0001

1201

1201-0004

481

424

397

400

424

396/А

481

424

396

481

424

395

399

424

394

398

424

393

423

424

01

01

01

481

392

391

390

01

481
15.000.000,00
15.000.000,00

15.000.000,00
15.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0002

16.000.000,00
16.000.000,00

16.000.000,00
16.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0003

Дотације невладиним организацијама - превоз спортиста

Дотације невладиним организацијама - инвестиције

Дотације невладиним организацијама - спортске организације и спортисти

Услуге рекреације и спорта

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОЈЕКАТ

Специјализоване услуге - Остале манифестације од значаја за Општину Инђија

Специјализоване услуге - Лига шампиона - Најјачи човек Србије 2019

Специјализоване услуге - Летњи музички фестивал

Специјализоване услуге - Игре без граница

Специјализоване услуге - Градска слава Општине Инђија - Духови

Специјализоване услуге - Дан ослобођења у Првом светском рату

Специјализоване услуге - Дан ослобођења Инђије

ПРОЈЕКАТ - Општинске културне манифестације

1,00

5.000.000,00

30.000.000,00

90.000.000,00

575.323.311,59

14.274.001,00

5.000.000,00

30.000.000,00

90.000.000,00

575.323.311,59

14.274.001,00

4.000.000,00
14.274.001,00

4.000.000,00

5.760.000,00

14.274.001,00

5.760.000,00

1,00

1.350.000,00

1.164.000,00
1.350.000,00

1.000.000,00
1.164.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00

28.000.000,00

28.000.000,00

28.000.000,00

28.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0004
Приходи из буџета

28.000.000,00

28.000.000,00

Услуге по уговору - Информисање

другом месту

Рекреација, култура и вере некласификоване на

Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног
информисања

Програмска активност 0004 (ПА 0004)

Приходи из буџета

16.000.000,00

16.000.000,00

Дотације невладиним организацијама - Верске заједнице

Верске и друге услуге заједнице

Унапређење система очувања и представљања културно-историјског
наслеђа

Програмска активност 0003 (ПА 0003)

Приходи из буџета

15.000.000,00

15.000.000,00

Дотације невладиним организацијама - Програми и пројекти у области културе

Службени лист општине Инђија

810

860

860

840

1201-0003

389
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*

620

810

810

1301-0004

1301-0005

1301-0004

424
451

511

407

01

01

421

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Специјализоване услуге - Фактурисање

Функционисање локалних спортских установа

Програмска активност 0004 (ПА 0004)

61.000.000,00

6.078.400,00

61.000.000,00

6.078.400,00

13.000.000,00

Развој заједнице

13.000.000,00
13.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

13.000.000,00
13.000.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

13.000.000,00

5.500.000,00

ПРОЈЕКАТ - Прибављање монтажно-демонтажног спортског објекта

5.500.000,00
5.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

5.500.000,00
5.500.000,00

5.500.000,00

30.000,00
675.750,00

Приходи из буџета

Стални трошкови

ПРОЈЕКАТ - Услуге закупа клизалишта

675.750,00

30.000,00

65.000,00
705.750,00

705.750,00

12.000,00

628.750,00

65.000,00

12.000,00

628.750,00

Службени лист општине Инђија

406

405/А

405

Услуге рекреације и спорта

Трансфери од других нивоа власти

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0005

Машине и опрема
Приходи из буџета

512

404

Материјал

Услуге по уговору

07

426

Услуге рекреације и спорта

Спровођење омладинске политике

Програмска активност 0005 (ПА 0005)

13.000.000,00

13.000.000,00

13.000.000,00

13.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0004
Приходи из буџета

13.000.000,00

125.000.000,00

125.000.000,00

13.000.000,00

125.000.000,00

125.000.000,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Установа
Спортски центар

Услуге рекреације и спорта

Функционисање локалних спортских установа

Програмска активност 0004 (ПА 0004)

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0001

01

423

403

01

451

402

401

01
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1301

414

413

412

01

01

01

511

511

511

400.000,00

5.280.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и изградња тротоара око
спортске хале у Инђији

5.280.000,00
5.280.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

5.280.000,00
5.280.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

5.280.000,00

1.000.000,00

ПРОЈЕКАТ - Уређење градског базена

1.000.000,00
1.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.000.000,00
1.000.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1.000.000,00

600.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и извођење радова за
хидромасажни базен и плато

600.000,00
600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

600.000,00
600.000,00

600.000,00

1.000,00
33.501.000,00

1.000,00

33.500.000,00

2.500.000,00

30.601.000,00

33.501.000,00

33.500.000,00

2.500.000,00

30.601.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације реконструкције стадиона
Хајдук у Бешки

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Трансфери од осталих нивоа власти

07

Земљиште
Приходи из буџета

541

411

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

400.000,00

600.000,00

ПРОЈЕКАТ - Изградња спортске хале у Бешки прва фаза

600.000,00

600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

600.000,00

600.000,00

600.000,00

1.000,00
30.001.000,00

30.001.000,00

30.000.000,00

30.001.000,00

1.000,00

30.000.000,00

30.001.000,00

Приходи из буџета

Специјализоване услуге

01

511

410

424

424

01

ПРОЈЕКАТ - Израда плана детаљне регулације дела блока 9 у насељу
Бешка намењеном за спортско рекреативне садржаје и изградњу спортске
сале

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Трансфери од других нивоа власти

07

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета

511

ПРОЈЕКАТ - Припрема, допуна документације и исходовање документације
за завршетак радова на спортској хали у Инђији до добијања употребне
дозволе и извођење радова

01

409/А

409

408

67.078.400,00

67.078.400,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0004
Развој заједнице

67.078.400,00

67.078.400,00

Приходи из буџета

Службени лист општине Инђија

1301

1301

1301

1301

1301

1301

01
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422/А1

511

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Спортски терен у Бешки

3.828.840,00

3.828.840,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.644.992,00

4.644.992,00

0,00
2.000.000,00

2.000.000,00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

1.828.840,00

13

0,00

Трансфери од других нивоа власти

3.828.840,00

07

1.828.840,00

3.828.840,00

Приходи из буџета

01

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Санација отвореног школског терена у ОШ "Бранко
Радичевић" у Марадику

133.000.000,00

133.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

3.000.000,00
130.000.000,00

130.000.000,00

Трансфери од других нивоа власти

3.000.000,00

400.000,00
132.600.000,00

Приходи из буџета

511

400.000,00
132.600.000,00

07

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

01

511

421

ПРОЈЕКАТ - Завршетак радова на спортској хали у Инђији

86.849.329,59

424

76.449.329,59
86.849.329,59

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

10.400.000,00
76.449.329,59

10.400.000,00

400.000,00
86.449.329,59

Трансфери од других нивоа власти

420/А

422

400.000,00
86.449.329,59

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

07

511

420

ПРОЈЕКАТ - Изградња спортске сале у Инђији - IV фаза

9.894.300,00
12.853.000,00

9.894.300,00

2.958.700,00

1.000,00

12.852.000,00

12.853.000,00

2.958.700,00

1.000,00

12.852.000,00

01

424

419/А

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Трансфери од других нивоа власти

07

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета

512

14.281.000,00

14.281.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
ПРОЈЕКАТ - Израда пројекта и изградња трим стазе са јавним
осветљењем у Лејама

14.281.000,00

1.000,00

14.280.000,00

14.281.000,00

1.000,00

Приходи из буџета

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

14.280.000,00

1.700.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројекта и изградња на спортским теренима у Лејама прва фаза

1.700.000,00

1.700.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.700.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

01

511

419

512

418

511

417

511

416

01

01

Службени лист општине Инђија

1301

1301

1301

1301

1301

1301

415
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0602-0010

0602-0009

426

425

01

01

499

499

800.000,00

800.000,00

100.000,00

33.027.112,40
33.027.112,40

33.027.112,40
33.027.112,40

1.800.000,00
1.800.000,00

1.800.000,00
1.800.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0010
Приходи из буџета

1.800.000,00

1.800.000,00

Стална резерва

Стална буџетска резерва

Програмска активност 0010 (ПА 0010)

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

Приходи из буџета

33.027.112,40

33.027.112,40

101.938.829,02

2.900.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0009

101.938.829,02

2.900.000,00

100.000,00

150.000,00
3.000.000,00

150.000,00

1.800.000,00

1.050.000,00

19.900.000,00

3.000.000,00

1.800.000,00

1.050.000,00

19.900.000,00

3.500.000,00
19.900.000,00

3.500.000,00

15.600.000,00

19.900.000,00

15.600.000,00

Текућа резерва

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

Текућа буџетска резерва

Програмска активност 0009 (ПА 0009)

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Донације од међународних организација

УКУПНО ПРОЈЕКАТ

Машине и опрема
Приходи из буџета

512

424/В

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

01

424

ПРОЈЕКАТ - СОЦИЈАЛНА ИНТЕГРАЦИЈА КРОЗ ПАРАСПОРТ PARAINSPIRED

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОЈЕКАТ

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

06

423

424/Б

512

424

424/A

511

423

01

424

422/А

ПРОЈЕКАТ - ИНВЕСТИЦИЈЕ У СПОРТУ -Израда пројектне документације,
изградња и опремање објекта Академије спорта у Лејама

4.644.992,00

4.644.992,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Службени лист општине Инђија

160

160

0602

1301

1301

2.644.992,00

2.644.992,00

Трансфери од других нивоа власти

2.000.000,00

07

2.000.000,00

Приходи из буџета

01
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1

160

0602-0002

0602

0602

0602

0602

0602

424

421

436

439

416

435/А
422

415

435

423

414

434

437

412

438

411

511

511

511

511

433

01

01

01

01

01

472

22.000.000,00
22.000.000,00

22.000.000,00
22.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НИСУ КЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ

Функционисање месних заједница

772.500,00

8.303.200,00

444.000,00

4.218.740,00

200.000,00

144.400,00

686.200,00

677.000,00

3.945.292,62

772.500,00

8.303.200,00

444.000,00

4.218.740,00

200.000,00

144.400,00

686.200,00

677.000,00

3.945.292,62

300.000,00

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

300.000,00
300.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

300.000,00
300.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

300.000,00

180.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације за реконструкцију Ловачког
дома у Љукову

180.000,00
180.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

180.000,00

180.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

180.000,00

4.740.000,00

4.740.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације за гасификацију објекта Дома
културе у Новим Карловцима

4.740.000,00

4.740.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

4.740.000,00

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.740.000,00

1,00

1,00

ПРОЈЕКАТ - Текуће одржавње фасаде и просторија амбуланте у Новим
Карловцима

1,00

1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Санација крова на објекту Дома културе у Новим Карловцима

Приходи из буџета

22.000.000,00

22.000.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Службени лист општине Инђија

432

431

430

429

428

427

ПРОЈЕКАТ - Л А П - за унапређење образовања, запошљавања, здравља и
становања Рома у општини Инђија 2016-2020. година
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0501

0501

0501-0001

444
465
482
483
511
512

443

444

445

446

447

448

421
424
513

452

453

454

01

01

511

512

450

451

511

449

01

441

442

4.000.000,00

ПРОЈЕКАТ "Израда пројектне документације за санацију и извођење
радова инвестиционог одржавања и унапређења енергетске ефикасности
и противпожарне заштите на објекту техничке школе и гимназије у Инђији"

Средње образовање

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0501-0001

Остале некретнине и опрема

Специјализоване услуге

Стални трошкови

УЛИЧНА РАСВЕТА

Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба
обновљивих извора енергије

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ
ЕНЕРГИЈЕ

УКУПНО за главу 1

73.900.000,00

73.900.000,00

2.500.000,00
73.900.000,00
73.900.000,00

1.000.000,00
2.500.000,00

70.400.000,00
1.000.000,00

107.867.107,00

39.891.715,62

70.400.000,00

107.867.107,00

39.891.715,62

3.000.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00

3.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

3.000.000,00

3.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - ИЗГРАДЊА ДОМА КУЛТУРЕ У КРЧЕДИНУ

4.000.000,00

4.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

2.000.000,00

2.000.000,00

4.000.000,00

2.000.000,00

Приходи из буџета

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

2.000.000,00

32.891.715,62

32.891.715,62

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0002
ПРОЈЕКАТ - ОПРЕМАЊЕ ДОМА КУЛТУРЕ У МАРАДИКУ

32.891.715,62

2.159.000,00

160.000,00

93.000,00

333.000,00

465.150,00

40.000,00

20.000,00

2.005.000,00

8.225.233,00

32.891.715,62

2.159.000,00

160.000,00

93.000,00

333.000,00

465.150,00

40.000,00

20.000,00

2.005.000,00

8.225.233,00

Приходи из буџета

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

Новчане казне и пенали по решењу судова

Порези, обавезне таксе и казне

Остале дотације и трансфери

Пратећи трошкови задуживања

Отплата домаћих камата

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Службени лист општине Инђија

920

640

620

620

426

441

01

425

440
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620

461

460

459

458

457

456

01

511

Трансфери од осталих нивоа власти

07

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за изградњу јавне расвете у
индустријској зони Бешка

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Изградња јавне расвете дуж саобраћајнице С2 и С3 (део) Локација 15

01

511

Трансфери од осталих нивоа власти

07
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

01

511

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

9.572.968,00
23.435.104,00

23.435.104,00

13.862.136,00

23.435.104,00
9.572.968,00

13.862.136,00

23.435.104,00

849.999,66
1.000.000,00

1.000.000,00

150.000,34

1.000.000,00
849.999,66

150.000,34

1.000.000,00

2,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за изградњу јавне расвете у
индустријској зони Инђија - Локација 15

1,00
2,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00
1,00

2,00

Трансфери од осталих нивоа власти

1,00

07

Зграде и грађевински објекти

2,00

2.040.000,00

ПРОЈЕКАТ - Санација јавног осветљења у насељеном месту Јарковци у
општини Инђија

2.040.000,00

2.040.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

2.040.000,00

2.040.000,00

2.040.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

108.000,00

108.000,00

Приходи из буџета

511

511

ПРОЈЕКАТ - Изградња продужетака мреже јавне расвете у улицама на
територији општине Инђија

62.000,00

0,00

46.000,00

108.000,00

62.000,00

0,00

46.000,00

108.000,00

01

01

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Трансфери од осталих нивоа власти

07

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ "Елаборат енергетске ефикасности зграде Центра за социјални
рад "Дунав" у Инђији
Приходи из буџета

511

600.000,00

Развој заједнице

600.000,00

600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

600.000,00

600.000,00

600.000,00

511 Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета

600.000,00

600.000,00

Трансфери осталим нивоима власти

01

01

463

Службени лист општине Инђија

0501

0501

0501

0501

0501

0501

455
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465

464

463

462

461/A

01

01

01

01

01

511

511

511

511

511

26.698.050,00

ИЗВОР 01 - Приходи из буџета

УКУПНО ПО ИЗВОРИМА

ИЗВОР 16 - Родитељски динар за ваннаставне активности

1.500.000,00
5.750.867.000,00

26.698.050,00

588.126.351,10

5.724.168.950,00

ИЗВОР 13 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

397.937.379,96

0,00

588.126.351,10

ИЗВОР 10 - Примања од домаћих задуживања

500.000,00
4.950.000,00

1.500.000,00

4.950.000,00

0,00

ИЗВОР 09 - Примања од продаје нефинансијске имовине

820.379.647,42

0,00

500.000,00

0,00

397.937.379,96

11.200.000,00

809.179.647,42

ИЗВОР 07 - Трансфери од других нивоа власти

42.767.000,00

8.548.050,00
0,00

42.767.000,00

ИЗВОР 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица

ИЗВОР 06 - Донације од међународних организација

3.886.158.571,52

0,00

Службени лист општине Инђија

ИЗВОР 04 - Сопствени приходи буџетских корисника

8.548.050,00

5.750.867.000,00

5.724.168.950,00

3.886.158.571,52

500.000,00

УКУПНО РАСХОДИ

500.000,00
500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

500.000,00
500.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

500.000,00

1,00

ПРОЈЕКАТ - Учешће у изградњи средњенапонског далековода од Н.
Сланкамена до Сурдука

1,00
1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00
1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

4.284.000,00

ПРОЈЕКАТ - Изградња стубне трафо станице (СТС) Новосадска

4.284.000,00

4.284.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.284.000,00

4.284.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

4.284.000,00

500.000,00

ПРОЈЕКАТ - Изградња стубне трафо станице (СТС) Каменова улица

500.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

500.000,00

500.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

500.000,00

1.000.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за осветљење пешачких
прелаза у зони школа

1.000.000,00

1.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.000.000,00

500.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

500.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Изградњa јавне расвете у парку Данице Јовановић у Бешки

Распоред трошења средстава по изворима финасирања дат је у следећој табели:

0501

0501

0501

0501

0501

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
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Број: 400-30/2019-I
Дана: 13. септембра 2019. године
ИНЂИЈА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Инђија".

Члан 7.

Ову одлуку доставити Министарству финансија Републике Србије.

Члан 6.
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1102

1101

1

Програм

Пружање комуналних услуга од
значаја за остварење животних
потреба физичких и правних лица

Повећање покривености територије
планском и урбанистичком
документацијом
Планско управљање стамбеном
подрком

Планирање, уређење и коришћење
простора у локалној заједници

4

Циљ

Зоохигијена

1102-0004

Динамика уређења јавних зелених
површина

Број м2 територије покривен услугом
зоохигијене у односу на укупан број м2
територије

Адекватан квалитет пружених услуга
уређења и одржавања јавних зелених
површина
Повећање покривености територије
комуналним делатностима одржавања
јавних зелених површина, одржавање
чистоће на јавним површинама јавне
намене и зоохигијене

укупан број интервенција по поднетим
иницијативама грађана за замену
светиљки кад престану да раде

Број корисника стамбене подршке

Усвојен просторни план града/општине

5
Проценат покривености територије
урбанистичком планском
документацијом

Индикатор

6.200.000

10.000.000

134.000.000

25.527.456

806.765.192

3.800.000

2

18.948.000

22.748.002

6

Средства из буџета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.200.000

10.000.000

134.000.000

25.527.456

806.765.192

3.800.000

1

18.948.000

22.748.002

Расходи из
додатних
Укупна средства
прихода
корисника
7
8

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ Изградња капеле у
Марадику

Одржавање јавних зелених
површина

Управљање/одржавање јавним Адекватно управбљање јавним
осветљењем
осветљењем

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

1102-0002

1102-0001

Стамбена подршка

1101-0004

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
и техничке документације и
рушење станова у бр. 6, 8 и 10
у Железничкој улици у Инђији

Просторно и урбанистичко
планирање

ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

3

Назив

1101-0001

Шифра
Програмска
активност/
Пројекат
2

РАСХОДИ ИСКАЗАНИ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ- ПОСЕБАН ДЕО ЦИЉЕВИ И ИНДИКАТОРИ
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6.200.000

600.001

600.001

600.001

600.001

10.000.000

1.500.000

4.000.000

20.000.000

ПРОЈЕКАТ Изградња капеле у
Чортановцима

ПРОЈЕКАТ Израда пројектне
документације за уређење
парка Проте Радослава
Марковића

ПРОЈЕКАТ Израда пројектне
документације за уређење
парка са леве стране
Новосадске улице у смеру ка
Новом Саду

ПРОЈЕКАТ Израда пројектне
документације за уређење
парка са десне стране
Новосадске улице у смеру ка
Новом Саду

ПРОЈЕКАТ Израда пројектне
документације за уређење
парка код железничке станице

ПРОЈЕКАТ Извођење радова
на реконструкцији уређења
паркова по пројектној
документацији

ПРОЈЕКАТ - ЧИПОВАЊЕ И
СТЕРИЛИЗАЦИЈА ПАСА И
МАЧАКА

ПРОЈЕКАТ - НАБАВКА
ПОСУДА ЗА САКУПЉАЊЕ
КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

ПРОЈЕКАТ - Постројење за
припрему воде

0

20.000.000

4.000.000

1.500.000

10.000.000

600.001

600.001

600.001

600.001

6.200.000

Службени лист општине Инђија

0

0

0

0

0

0

0

0
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3.475.000

2.380.000

748.000

2.460.000

500.000

ПРОЈЕКАТ- Извођење радова
на продужетку водоводне
мреже у улици Змај Јовина у
ИНђији

ПРОЈЕКАТ - Извођење радова
на продужетку водоводне
мреже у улици Мике Антића у
Бешки

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације и извођење
радова на уређењу објекта
месне заједнице и полиције у
Бешки

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке
документације на уређењу
просторија месне заједнице
Стари Сланкамен

28.303.722

ПРОЈЕКАТ - ЈКП "Водовод и
канализација" Изградња
сабирног цевовода, батерија
бунара Б-23, Б-24, Б-25 и
полагање напојног вода за све
три батерије на катастарским
парцелама број 7510/16,
7510/20,7510/24 и 7710/14 К.О .
Инђија-Фаза IV/сабирни
цевовод, напојни вод и бушење
и опремање бунара Б/25д и
Б/25п/

ПРОЈЕКАТ - Изградња
водовода дуж саобраћајнице
С1 у радној зони Локација 15
КО Инђија у дужини 600 м

25.389.007

ПРОЈЕКАТ - ЈКП "Водовод и
канализација" Повезани
цевовод Инђија - Бешка - Фаза
I (од фабрике Грундфос до
шахта Ш6 код ЦС Бешка -Југ)

0

500.000

2.460.000

748.000

2.380.000

3.475.000

28.303.722

25.389.007

Службени лист општине Инђија

0

0

0

0

0

0
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5.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

5.000.000

240.800.000

4.500.000

1.950.000

2

100.000

1.000.000

1

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације за изградњу
фекалне канализације у
насељима општине Инђија
(Бешка трећа фаза, Нови
Карловци, Нови Сланкамен и
Стари Сланкамен)

240.800.000

4.500.000

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације реконструкције
градске пијаце у Инђији

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција
градске пијаце у Инђији

1.950.000

2

ПРОЈЕКАТ - Учешће у
изградњи продужетака НН
мреже у Калакачи Бешка

ПРОЈЕКАТ - Извођење радова
на опремању индустријске зоне
Бешка (пут, вода и фекална
канализација)

100.000

1.000.000

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке
документације изградње
фекалне канализације
(Крчедин, Марадик, Нови
Карловци, Нови Сланкамен и
Стари Сланкамен)

ПРОЈЕКАТ - Изградња
колектора фекалне
канализације за потребе
индустријске зоне Бешка

1

ПРОЈЕКАТ - Изградња кућних
прикључака фекалне
канализације Бешка
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22.800.000

1.200.000

500.000

600.000

5.060.000

15.962.000

8.540.000

240.000

ПРОЈЕКАТ - Извођење радова
на опремању индустријске зоне
Локација 15 - друга фаза (пут,
вода и фекална канализација
дуж саобраћајнице С-2) - фаза
изградње фекалне
канализације дуж десног крака
саобраћајнице С2 од шахта Ф319 до шахта Ф2-27

ПРОЈЕКАТ - Стручни надзор
над изградњом водоводне
мреже и фекалне канализације
дуж саобраћајнице С2

ПРОЈЕКАТ - Стручни надзор
над изградњом колектора
фекалне канализације за
потребе индустријске зоне
Бешка

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке
документације за уређење
комплекса пијаце у Бешки

ПРОЈЕКАТ - Набавка камиона
кипера и камиона смећара

ПРОЈЕКАТ - Набавка возила ПАУК

ПРОЈЕКАТ - Изградња
фекалне канализације дуж
саобраћајнице С1 у радној
зони Локација 15 КО Инђија у
дужини 600 м

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке
документације за уградњу
инсталација и опреме у ЦС
фекалне канализације у С3
Локација 15 КО Инђија

0

240.000

8.540.000

15.962.000

5.060.000

600.000

500.000

1.200.000

22.800.000

Службени лист општине Инђија

0

0

0

0

0

0

0
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1501

1501-0003

0
0

500.000

0

12.500.000

5.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

500.000

12.500.000

5.000.000

13.370.000

600.000

10.530.000

65.000

11.461.603

25.365.000

139.238.431

215.430.000

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ - Промоција
општине Инђија
ПРОЈЕКАТ - Дунавско село
"Риверленд"

ПРОЈЕКАТ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ДЕЛА
КАМАТНИХ СТОПА ЗА
ПРЕДУЗЕЋА И
ПРЕДУЗЕТНИКЕ

13.370.000

600.000

ПРОЈЕКАТ - Израда
геомеханичког елабората
земљишта на локацији 15 у
Инђији

ПРОЈЕКАТ - ПОДСТИЦАЈИ ЗА
РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

10.530.000

65.000

11.461.603

25.365.000

139.238.431

215.430.000

ПРОЈЕКАТ - КОНКУРС ЗА
ОСТАЛЕ НЕВЛАДИНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ПРОЈЕКАТ - Центар за
заштиту потрошача образовни потрошач Инђија суфинасирање пројеката

Подршка економском развоју и Подстицаји општине за развој
промоцији предузетништва
предузетништва

1501-0001

Број новооснованих предузећа на
територији општине уз учешће
подстицаја локалне самоуправе у
односу на укупан број новооснованих
предузетничких радњи

Унапређење административних
Број унапређених процедура ради
процедура и развој адекватних сервиса
лакшег пословања привреде на
и услуга за пружање подршке постојећој
локалном нивоу
привреди

Унапређење привредног и
инвестиционог амбијента

Број становника који су запослени на
новим радним местима а налазили су
се на евиденцији НСЗ

Повећање запослености на
територији општине

Програм 3. Локални
економски развој

ПРОЈЕКАТ - Нивелација
земњишта - ископ хумуса са
утоваром и транспортом у
индустријској зони Локација 15,
Инђија

Број 21, страна број 1537
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1502-0001

Проценат повећања укупног броја
гостију
Проценат реализације програма развоја
Повећање квалитета туристичке понуде
туризма општине у односу на годишњи
и услуге
план

Управљање развојем туризма

6.798.300

21.118.300

2.500.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда 3Д модела
рекламних плаката и брошура
за потребе инвестиција
предвиђених програмом
Повећање прихода од туризма

4.000.000,00

ПРОЈЕКАТ - Набавка
канцеларијске опреме за
зграду суда у Инђији

Програм 4. Развој туризма

6.150.000,00

ПРОЈЕКАТ - Инвестициони
радови на текућем одржавању
зграде суда у Инђији молерско фарбарски, електро
и подополагачки радови

7.000

282.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

6.805.300

21.400.300

2.500.000,00

4.000.000,00

6.150.000,00

6.292.828,00

3.000,00

29.901.000

3.000.000

8.000.000

Службени лист општине Инђија

1502

6.292.828,00

3.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације и
реконструкција зграде суда у
Инђији

ПРОЈЕКАТ - Изградња
царинског складишта

29.901.000

3.000.000

ПРОЈЕКАТ - ПОДСТИЦАЈИ ЗА
РАД ИНКУБАТОРА ЗА
ИНОВАТИВНЕ START-UP
КОМПАНИЈЕ

ПРОЈЕКАТ - РАЗВОЈНИ
ПРОЈЕКТИ

8.000.000

ПРОЈЕКАТ - "ПОДСТИЦАЈИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА"

Број 21, страна број 1538
Петак 13. септембар 2019.

0101

6.000.000

4.200.000

ПРОЈЕКАТ - Услуге премера и
идентификације катастарских
парцела пољопривредног
земљишта у државној својини

ПРОЈЕКАТ - Узорковање
земљишта

600.000

13.332.000

ПРОЈЕКАТ - Организовање
пољочуварске службе

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

275.000

600.000

4.200.000

6.000.000

13.332.000

54.650.000

66.500.000

42.742.825

22.750.000

249.474.825

5.550.000

9.045.000

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ - Припремни
радови на привођењу
земљишта намени,
Индустријска зона, локација 3 у
Бешки (култивисање локације и
уклањање парлога, геодетско
обележавање и увођење у
посед)

54.650.000

ПРОЈЕКАТ - Уређење
пољопривредне
инфраструктуре-атарски
путеви

Унапређење руралног развоја

0101-0002

66.500.000

42.742.825

Број регистрованих пољопривредних
газдинстава који су корисници мера
руралног развоја у односу на укупан
број пољопривредних газдинстава

Мере подршке руралном
развоју

ПРОЈЕКАТ - Уређење
каналске мреже у функцији
одводњавања на подручју
општине Инђија

22.750.000

Број учесника едукација

Стварање услова за развој и
унапређење пољопривредне
производње

Подршка за спровођење
пољопривредне политике у
локалној заједници

249.474.825

5.550.000

8.770.000

0101-0001

Адекватна промоција туристичке понуде Број дистрибуираног промотивног
општине на циљаним тржиштима
материјала

Коришћење пољопривредних
површина у односу на укупне
пољопривредне површине

ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈА КЕЛТСКОГ
НАСЕЉА

Промоција туристичке понуде

Програм 5. Пољопривреда и Раст производње и стабилност
рурални развој
дохотка произвођача

1502-0002

Број 21, страна број 1539
Петак 13. септембар 2019.

0401

0401-0005

0401-0004

0401-0003

1.000.000

1

2

1

ПРОЈЕКАТ - Израда Идејног
решења одвођења
атмосферских вода насељених
места Инђија

ПРОЈЕКАТ - Изградња
атмосферске канализације у
Војвођанској и улици Соње
Маринковић

ПРОЈЕКАТ - Израда Идејног
решења атмосферске
канализације насеља Инђија слив 3

8.707.750

ПРОЈЕКАТ - Извођење радова
на изградњи атмосферске
канализације у улицама Иве
Андрића и Расадничка у Бешки

Број спроведених мерења количина
комуналног отпада у складу са Законом
о управљању отпадом

8.484.240

42.000.000

67.843.281

5.760.000

Спровођење редовних мерења на
територији општине и испуњење
обавеза у складу са законима

Проценат територије под заштитом III
категорије
Проценат територије под заштитом III
категорије
Број интервенција на канализационој
мрежи

38.700.000

ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА
ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ,
ЗАТВАРАЊА И
РЕКУЛТИВАЦИЈЕ
ПОСТОЈЕЋЕ НЕСАНИТАРНЕ
ОПШТИНСКЕ ДЕПОНИЈЕ СМЕТЛИШТА У ИНЂИЈИ

Управљање комуналним
отпадом

Програм 6. Заштита животне
Унапређење заштите природе
средине
Унапређење заштите природних
Заштита природе
вредности
Адекватан квалитет пружених услуга
Управљање отпадним водама
одвођења отпадних вода

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке
документацијесистема за
наводњавање у Општини
Инђија (6000 ха) подсистеми
(Нови Сланкамен 2300 ха и
Стари Сланкамен 3700 ха)

0

1

2

1

1.000.000

5.760.000

8.707.750

8.484.240

42.000.000

67.843.281

38.700.000

Службени лист општине Инђија

0

0

0

0

0

0

0

0

Број 21, страна број 1540
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0701

Опремање и одржавање саобраћајне
сигнализације на путевима и улицама
Адекватан квалитет пружених услуга
јавног превоза

Управљање и одржавање
саобраћајне инфраструктуре

Јавни градски и приградски
превоз путника

0701-0002

0701-0004

4.700.000

ПРОЈЕКАТ - ВИДЕО НАДЗОР
У ОБРАЗОВНИМ
УСТАНОВАМА

2

6.000.000

144.000.000

215.324.807

1.662.640.914

3.500.000

Просечна старост возила јавног
превоза

Дужина хоризонталне саобраћајне
сигнализације ( у км)

Број повређених људи

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.700.000

3.500.000

2

6.000.000

144.000.000

215.324.807

1.662.640.914

1

1.891.284

1

1

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ - ВИДЕО НАДЗОР
НА РАСКРСНИЦИ

ПРОЈЕКАТ - Набавка
ватрогасног возила

ПРОЈЕКАТ - Набавка
булдожера за потребе ЈП
Ингрин

Повећање безбедности учесника у
саобраћају и смањење броја
саобраћајних незгода

Програм 7. Организација
саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура

ПРОЈЕКАТ - Израда
претходне студије
оправданости за
пречишћавање отпадних вода
у индустријској зони у Инђији

1.891.284

1

ПРОЈЕКАТ -Израда пројектне
документације атмосферске
канализације у улици Михаила
Пупина у Инђији

ПРОЈЕКАТ - АКТИВНОСТ
УКЛАЊАЊА ДИВЉИХ
ДЕПОНИЈА С
ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА

1

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације атмосферске
канализације у улици
Занатлијска трећи део у Инђији

Број 21, страна број 1541
Петак 13. септембар 2019.

10.200.000

1.000

1

2

ПРОЈЕКАТ - Израда и монтажа
надстрешница за аутобуска
стајалишта на територији
општине Инђија

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације и изградња
бициклистичких и пешачких
стаза дуж државног пута IIА126 у Инђији - од Гумапласта
до Оутлета

ПРОЈЕКАТ - Извођење
радова државног пута II реда 126 - лево скретање за
Гумапласт

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција
пута Л18 Нови Сланкамен Сурдук

4.000.000

3.591.607

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације и изградња
упарених аутобуских
стајалишта у Инђији, у улици
Цара Душана

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.000.000

2

1

1.000

10.200.000

3.591.607

2

79.920.000

6.120.000

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ - Израда Плана
техничке регулације саобраћаја
за насељена места општине
Инђија

2

79.920.000

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације и
реконструкција Трга Слободе у
центру Инђије (фонтана)

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације и изградња
пешачке стазе до Лесног
профила

6.120.000

ПРОЈЕКАТ - ВИДЕО НАДЗОР
ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА
ОПШТИНУ ИНЂИЈА

Број 21, страна број 1542
Петак 13. септембар 2019.

1

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације за изградњу
кружног тока у Новом
Сланкамену - раскрсница
улица Цара Душана,
Фрушкогорска и Дунавска

360.000

16.150.000

20.940.000

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке
документације саобраћајница у
индустријској зони Бешка

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације и уређење ужег
дела центра насеља Крчедин

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације, изградња и
реконструкција тротоара у
насељу Нови Карловци

56.838.924

1

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације за изградњу
кружног тока у центру Бешке

ПРОЈЕКАТ - Рехабилитација
улице Краља Петра првог у
Бешки

1

600.000

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације упарених
аутобуских стајалишта са
нишама, у коридору државног
пута у улици Цара Душана у
Марадику

ПРОЈЕКАТ - Израда Плана
превентивних мера о
повременим и привременим
градилиштима

20.940.000

16.150.000

360.000

56.838.924

1

1

1

600.000

Службени лист општине Инђија

0

0

0

0

0

0

0

0
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1

15.500.000

31.557.365

2.060.000

1

1

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације за
реконструкцију раскрснице
улица Лукачева (ДП другог
реда), Главне и Челенске у
насељу Нови Карловци

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације и
реконструкција пута од Виле
"Станковић" у Чортановцима
до Дунава

ПРОЈЕКАТ - Реконструкцију
слободног профила у
постојећој регулацији дела
улице Цара Душана у насељу
Нови Сланкамен, деоница
раскрснице са улицом Вука
Караџића до раскрснице са
улицом Светосавском

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације и изградња
пешачке стазе у улици Цара
Душана у Новом Сланкамену лева страна из правца Инђије

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације и изградња
аутобуских стајалишта у улици
Цара Душана у Крчедину

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације проширења
коловоза у улици Соње
Маринковић у Инђији

0

1

1

2.060.000

31.557.365

15.500.000

1

Службени лист општине Инђија

0

0

0

0

0
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1

1

1

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације за изградњу
пешачких семафора на
државном путу II А - 100 кроз
насељено место Инђија

ПРОЈЕКАТ - Израда пројеката
техничке регулације
саобраћаја за време извођења
радова

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације за изградњу
пешачко бициклистичке стазе
од Инђије до Јарковаца дуж
пута Л-22 са јавном расветом

1

1

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације и изградња
пешачке стазе у целој дужини у
улици Н. Тесле у Љукову

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

500.000

1

1

1

1

1

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ- Стручни надзор
над изградњом сервисне
саобраћајнице у
североисточној радној зони
деоница од "Монуса" до
"Гумапласта"

500.000

1

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације марине у
Старом Сланкамену

ПРОЈЕКАТ - Набавка опреме
за посебна паркиралишта

1

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације проширења
коловоза у улици
Фрушкогорска у Новом
Сланкамену
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600.000

1

5.700.000

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације за изградњу
паркинга у Блоку 44 у Инђији Ламела

ПРОЈЕКАТ - Изградња
паркинга у Блоку 44 у Инђији Ламела

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке
документације и извођење
радова на изградњи
саобраћајнице са пратећом
инфраструктуром и јавном
расветом у Улици Нова 2
Инђија - прва фаза

1

1

ПРОЈЕКАТ - Изградња
паркинга у улици Краља Петра

ПРОЈЕКАТ - Изградња
саобраћајног прикључка Улице
Нове 3 на државни пут другог
реда бр. 100 у Инђији

500.000

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације за изградњу
паркинга у улици Краља Петра

1

55.201.000

ПРОЈЕКАТ - Рехабилитација
коловоза улице 1. Новембра у
Љукову

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

5.700.000

1

600.000

1

500.000

55.201.000

1.000

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ - Изградња
саобраћајнице у Улици Нова 3 Блок 44 у Инђији

1.000

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације и изградња
пешачке стазе у улици 1.
Новембра до Н. Тесле у
Љукову

Број 21, страна број 1546
Петак 13. септембар 2019.

35.700.000

551.750.301

31.585.465

ПРОЈЕКАТ - Санација,
поправка и извођење радова
на пешачким стазама тротоарима по насељеним
местима општине Инђија

ПРОЈЕКАТ - Асфалтирање
улица по насељеним местима
општине Инђија

ПРОЈЕКАТ - Појачано
одржавање (рехабилитација)
Голубиначке улице у Инђији

40.200.000

0

0

0

0

0

0

0

40.200.000

2

31.585.465

551.750.301

35.700.000

6.908.095

36.100.000

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ - Уређење путева у
викенд насељима цементном
стабилизацијом

2

6.908.095

ПРОЈЕКАТ- Израда пројектне
документације и изградња
пешачке стазе од градског
базена до "Бразде" у Инђији

ПРОЈЕКАТ - Изградња пута
Нови Карловци -Крчедин

36.100.000

ПРОЈЕКАТ - Појачано
одржавање коловоза ДП другог
реда рег. пут број Р-109 од км
10+662,15 до км 10+861,64 са
кружном раскрсницом у Инђији
(Обилићев венац)

Број 21, страна број 1547
Петак 13. септембар 2019.

6.000.000

500.000

154.830.135

56.907.775

1.800.000

3.906.584

4.484.000

ПРОЈЕКАТ - Теренска и
лабораторијска испитивања
код изградње и асфалтирања
путева

ПРОЈЕКАТ - Набавка вибро
плоча са алатом

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција
пута на деоници Банстол Хотел Норцев

ПРОЈЕКАТ - Изградња
саобраћајнице С2 и фекалне
канализације дуж
саобраћајнице С3

ПРОЈЕКАТ - Стручни надзор
над изградњом саобраћајнице
С2 и фекалне канализације
дуж саобраћајнице С3

ПРОЈЕКАТ - Изградња
саобраћајнице С1 и С2 (II
фаза) у радној зони бр. 15 у
Инђији са хидротехничком
инфраструктуром - Пројекат
водоводне мреже (II фаза С2)

ПРОЈЕКАТ - Изградња ВН
кабла у радној зони Локација
15 у коридору саобраћајнице
С3 у дужини од 1300 м (до
раскрснице С2 и С3 ) у
Инђији са хидротехничком
инфраструктуром - Пројекат
водоводне мреже (II фаза С2)

4.484.000

3.906.584

1.800.000

56.907.775

154.830.135

500.000

6.000.000

Службени лист општине Инђија

0

0

0

0

0

0

0

Број 21, страна број 1548
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2.000.000

0

0

0

0

0

0

2.000.000

300.000

16.200.000

1

500.000

1

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција
/замена постојеће СТС
"Крчевина"

300.000

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке
документације и извођење
радова на изградњи кабловског
вода 20KV са постојећег "20KV
Бешка - Крчедин" далековода у
дужини од цца. 500 м као и
изградњу МБТС 20/0,4 KV у
радној зони Бешка Локација 3

1

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације за
реконструкцију раскрснице
улица Лукачева (ДП другог
реда), Главне и Челенске у
насељу Нови Карловци

16.200.000

500.000

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације за изградњу
пешачких семафора на
државном путу II А-100 кроз
насељено место Инђија

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке
документације и извођење
радова на изградњи двоструког
кабловског вода у индустијској
зони на Локацији 15 од МБТС
Индофуд до планиране МБТС
2х630 КVA у дужини 2х1,1 км у
зони раскрснице саобраћајница
С1 и С3 и изградњу планиране
трафо станице

1

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке
документације за изградњу
пешачке стазе од улице
Каменова до Монуса са леве
стране до А 126

Број 21, страна број 1549
Петак 13. септембар 2019.

1.800.000

ПРОЈЕКАТ - Изградња СТС
Каменова у Инђији

180.000

2

ПРОЈЕКАТ - Изградња
прикључног вода 20KV
Новосадска 100 м у Инђији

ПРОЈЕКАТ - Изградња НН
мреже Новосадска улица у
Инђији

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке
документације и извођење
радова на изградњи
продужетака јавне расвете у
улици Сремска кратка у Инђији

1

4.040.000

1.800.000

ПРОЈЕКАТ - Изградња СТС
Новосадска у Инђији

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4.040.000

2

180.000

1.800.000

1.500.000

900.000

1.800.000

4.000.000

100.000

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке
документације и извођење
радова на изградњи јавног
осветљења на месном
стадиону у Крчедину

1.500.000

ПРОЈЕКАТ - Изградња НН
мреже Каменова улица у
Инђији

900.000

4.000.000

ПРОЈЕКАТ- Реконструкција
СТС Дунавска у Бешки

ПРОЈЕКАТ - Изградња
прикључног вода 20КV
Каменова улица 500 м у Инђији

100.000

ПРОЈЕКАТ - Измештање
постојеће КТЦ "Дом културе у
центру Бешка"

Број 21, страна број 1550
Петак 13. септембар 2019.

2001

2001-0001

Повећање обухвата деце
предшколским васпитањем и
образовањем

132.800.000

7.200.000

2.500.000

ПРОЈЕКАТ - Доградња вртића
на објекту Невен у Инђији

ПРОЈЕКАТ - Школица живота заједно за детињство - Вртић
Љуково

278.545.141

Број објеката у којима су извршена
инвестициона улагања на годишњем
нивоу , у односу на укупан број објеката
ПУ

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације и изградња
новог објекта за предшколску
установу - прва фаза

Функционисање и остваривање
Унапређења квалитета предшколског
предшколског васпитања и
образовања и васпитања
образовања

429.545.141

Проценат уписане деце у односу на
број укупно пријављење деце

14.281.823

ПРОЈЕКАТ - ЈАВНИ РЕД И
БЕЗБЕДНОСТ

Програм 8. Предшколско
васпитање

1

1.000

ПРОЈЕКАТ Учешће у изградњи
средњенапонског далековода
од Новог Сланкамена до
Сурдука

ПРОЈЕКАТ - Пројектовање и
изградња јавне расвете на
локацији Чарнок у Старом
Сланкамену

500.000

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације за изградњу
јавне расвете у радној зони
Бешка локација 3

0

2.500.000

7.200.000

132.800.000

289.045.141

440.045.141

14.281.823

1

1.000

500.000

Службени лист општине Инђија

0

0

10.500.000

10.500.000

0

0

0

0

Број 21, страна број 1551
Петак 13. септембар 2019.

0901

2003

2002

Обезбеђење услуге смештаја

Породични и домски смештај,
прихватилишта и друге врсте
смештаја

Социјално деловање - олакшавање
људске патње пружањем неопходне
Подршка реализацији програма ургентне помоћи лицима у невољи ,
Број волонтера Црвеног крста
Црвеног крста
развијањем солидарности међу људима
, организовањем различитих облика
помоћи

0901-0002

0901-0005

11.650.000

500.000

111.755.000

220.210.000

4.883.651

60.120.000

65.003.651

2

190.674.000

190.674.002

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

11.650.000

500.000

111.755.000

220.210.000

4.883.651

60.120.000

65.003.651

2

190.674.000

190.674.002

300.000,00

8.200.000,00

Службени лист општине Инђија

Просечан број дана по кориснику услуге

Број корисника једнократне новчане
помоћи у односу на укупан број грађана

Унапређење заштите сиромашних

Једнократне помоћи и други
облици помоћи

0901-0001

Проценат корисника локалних
социјалних услуга у односу на укупан
број корисника социјалне и дечје
заштите

Број деце која су обухваћена
Повећање обухвата средњешколског
средњим образоваењем ( разложено
образовања
по полу)
Број талентоване деце подржане од
Унапређење квалитета образовања у
стране општине у односу на укупан број
средњим школама
деце у школама

Повећање доступности и права
социјалне заштите

ПРОЈЕКАТ - ТШ Михајло
Пупин Инђија - Инвестиционо
одржавање фискултурне сале

функционисање средњих
школа

Програм 10. Средње
образовање и васпитање

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција
објекта ОШ Душан Јерковић
(дворац Пеачевић)

Унапређење квалитета образовања и
васпитања у основним школама

Функционисање основних
школа

Обухават деце основним
образовањем ( разложено према
полу)
Број учесника који похађају
вананаставне активности у односу на
укупан број учесника

Програм 11. Социјална и
дечја заштита

2003-0001

2002-0001

Потпуни обухват основним
образовањем и васпитањем

300.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације за доградњу
вртића у Новом Сланкамену

Програм 9. Основно
образовање и васпитање

8.200.000,00

ПРОЈЕКАТ - Инвестициони
радови на текућем одржавању,
на објекту предшколске
установе у Бешки

Број 21, страна број 1552
Петак 13. септембар 2019.

1801

6.274.000

1.000

ПРОЈЕКАТ - ПОДРШКА ДЕЦИ
И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ
ОШТЕЋЕНОМ У РАЗВОЈУ ИНО ПРОЈЕКАТ

ПРОЈЕКАТ - ПОДРШКА ДЕЦИ
И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ
ОШТЕЋЕНОМ У РАЗВОЈУ

ПРОЈЕКАТ - Набавка возила за
Дом здравља

Проценат реализованих у односу на
број планираних посебних програма и
пројеката из области јавног здравља

Спровођење активности из
области друштвене бриге за
јавно здравље

1801-0003

30.000.000

300.000

139.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30.000.000

300.000

139.000.000

182.961.000

1.000

6.274.000

10.360.000

2.000.000

4.000.000

1.000.000

16.370.000

56.300.000

Службени лист општине Инђија

Стварање услова за очување и
унапређење здравља становништва

Број обраћања саветнику за заштите
права пацијената

Функционисање установа
Унапређење доступности , квалитета и
примарне здравствене заштите ефикасности ПЗЗ

182.961.000

10.360.000

ПРОЈЕКАТ - ФИНАНСИРАЊЕ
УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Покривеност становништва
примарном здравственом заштитом

2.000.000

ПРОЈЕКАТ - ФИНАНСИРАЊЕ
ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ

Унапређење здравља становништва

4.000.000

ПРОЈЕКАТ - БЕСПЛАТНЕ
УЖИНЕ

Програм 12. Здравствена
заштита

1.000.000

56.300.000

ПРОЈЕКАТ - Домски смештај
ученика и студената

Број корисника услуга

16.370.000

Унапређење услуга социјалне заштите
за децу и породицу

ПРОЈЕКАТ - ПОДРШКА ДЕЦИ
И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ
ОШТЕЋЕНОМ У РАЗВОЈУ

Подршка деци и породици са
децом

1801-0001

0901-0006

Број 21, страна број 1553
Петак 13. септембар 2019.

1201

Остваривање и унапређивање Повећана понуда квалитетних медијских
Број различитих тематских типова
јавног интереса у области
садржаја из области друштвеног живота
програма за боље информисање
јавног информисања
локалне заједнице

1201-0003

1201-0004

1

ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА СПОМЕН
ОБЕЛЕЖЈА 2

500.000

2.001.000

ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА СПОМЕН
ОБЕЛЕЖЈА

0

0

0

0

0

0

4.920.000

10.996.050

15.916.050

0

0

500.000

1

2.001.000

4.000.000

28.000.000

16.000.000

39.250.000

68.150.650

175.175.652

4.700.000

8.961.000

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКТА ЗА СНИМАЊЕ
ДУГОМЕТРАЖНОГ ФИЛМА
"СВЕТОЗАРЈЕ СРПСКО"

4.000.000

ПРОЈЕКАТ СУФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋИХ
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ДРУГИХ СУБЈЕКАТА У
КУЛТУРИ

28.000.000

16.000.000

Унапређење презентације културног
наслеђа

Унапређење система очувања
и представљања културноисторијског наслеђа

Број реализованих програма који
промовишу локално културно
историјског наслеђа у односу на број
планираних програма

Унапређење разноврсности културне
понуде

Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва

1201-0002

57.154.600

34.330.000

Број запослених у установама културе у
односу на укупан број запсолених у ЈЛС

Обезбеђење редовног функционисања
установа културе

Функционисање локалних
установа културе

1201-0001

159.259.602

Број програма и пројеката удружења
грађана подржаних од стране општине

Укупан број посетилаца на свим
културним догађајима који су
одржани

4.700.000

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације и извођење
радова на реконструкцији
објекта здравствене станице у
Новом Сланкамену

Програм 13. Развој културе и
Подстицање развоја културе
информисања

8.961.000

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације и
реконструкција амбуланте у
Бешки
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1301

1301-0005

1301-0004

1301-0001

125.000.000
80.078.400

Број програма омасовљења женског
спорта
Степен искоришћености капацитета
установа

13.000.000

30.001.000

ПРОЈЕКАТ - Прибављање
монтажно-демонтажног
спортског објекта

ПРОЈЕКАТ - Припрема, допуна
документације и исходовање
документације за завршетак
радова на спортској хали у
Инђији до добијања употребне
дозволе и извођење радова

600.000

5.500.000

ПРОЈЕКАТ - Услуге закупа
клизалишта

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600.000

30.001.000

13.000.000

5.500.000

3.000.000

705.750

80.078.400

125.000.000

575.323.312

14.274.001

3.000.000

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ - Израда плана
детаљне регулације дела
блока 9 у насељу Бешка
намењеном за спортско
рекреативне садржаје и
изградњу спортске сале

3.000.000

705.750

575.323.312

Број чланова спортских организација
и удружења

14.274.001

3.000.000

ПРОЈЕКАТ - СОЦИЈАЛНА
ИНТЕГРАЦИЈА КРОЗ
ПАРАСПОРТ - PARAINSPIRED

Спровођење омладинске
политике

Обезбеђење услова за бављење
Програм 14. Развој спорта и
спортом свих грађана и грађанки
омладине
општине
Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и Унапређење рекреативног спорта
савезима
Функционисање локалних
Обезбеђивање услова за рад установа
спортских установа
из области спорта

ПРОЈЕКАТ - Општинске
културне манифестације

ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА
СКУЛПТУРЕ НА ТРГУ
СЛОБОДЕ
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5.280.000

1.700.000

14.281.000

12.853.000

86.849.330

133.000.000

ПРОЈЕКАТ - Уређење градског
базена

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације и изградња
тротоара око спортске хале у
Инђији

ПРОЈЕКАТ - Израда пројекта и
изградња на спортским
теренима у Лејама - прва фаза

ПРОЈЕКАТ - Израда пројекта и
изградња трим стазе са јавним
осветљењем у Лејама

ПРОЈЕКАТ - Изградња
спортске сале у Инђији - IV
фаза

ПРОЈЕКАТ - Завршетак
радова на спортској хали у
Инђији

3.828.840

1.000.000

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације и извођење
радова за хидромасажни базен
и плато

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.828.840

133.000.000

86.849.330

12.853.000

14.281.000

1.700.000

5.280.000

1.000.000

600.000

33.501.000

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ - Санација
отвореног школског терена у
ОШ "Бранко Радичевић" у
Марадику

600.000

33.501.000

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације реконструкције
стадиона Хајдук у Бешки

ПРОЈЕКАТ - Изградња
спортске хале у Бешки прва
фаза
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0602

32.891.716

4.636.500

Број иницијатива/ предлога месних
заједница према општини у вези са
питањима од интереса за локално
становништво
Број решених предмета у односу на
укупан број предмета на годишњем
нивоу

Обезбеђено задовољавање потреба и
интереса локалног становништва
деловањем месних заједница
Заштита имовинских права и интереса
општине

Функционисање месних
заједница

Општинско/градско
правобранилаштво

Текућа буџетска резерва
Стална буџетска резерва
Сервисирање јавног дуга

0602-0002

0602-0004

0602-0009
0602-0010
0602-0003

2

10.000.000

ПРОЈЕКАТ - Бесповратно
суфинансирање активности на
уређењу фасада зграда

2.380.000

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција
зграде Месне заједнице у
Старом Сланкамену

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

10.000.000

2

2.380.000

6.890.500

33.027.112
1.800.000
6.550.000

4.636.500

32.891.716

538.146.659

729.542.490

19.900.000

4.644.992

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације, адаптација и
реконструкција "Виле Љубица"
у Сутомору

6.890.500

ПРОЈЕКАТ - Модернизација
рада Скупштине општине
Инђија

33.027.112
1.800.000
6.550.000

538.146.659

Број решених предмета по запосленом

Функционисање управе

Функционисање локалне
самоуправе и градских
општина

0602-0001

729.542.490

Одрживо управно и финансијско
функционисање општине у складу са Суфицит или дефицит локалног
надлежностима и пословима локалне буџета
самоуправе

19.900.000

ПРОЈЕКАТ - ИНВЕСТИЦИЈЕ У
СПОРТУ -Израда пројектне
документације, изградња и
опремање објекта Академије

Програм 15. Опште услуге
локалне самоуправе

4.644.992

ПРОЈЕКАТ - Спортски терен у
Бешки
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4.740.000

180.000

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке
документације за гасификацију
објекта Дома културе у Новим
Карловцима

1

ПРОЈЕКАТ - Текуће одржавње
фасаде и просторија
амбуланте у Новим
Карловцима

ПРОЈЕКАТ - Санација крова
на објекту Дома културе у
Новим Карловцима

22.000.000

6.000.000

ПРОЈЕКАТ - Набавка паник
тастера

ПРОЈЕКАТ - Л А П - за
унапређење образовања,
запошљавања, здравља и
становања Рома у општини
Инђија 2016-2020. година

2.400.000

ПРОЈЕКАТ - СТИПЕНДИЈЕ ЗА
СПОРТИСТЕ

14.800.000

1.500.000

ПРОЈЕКАТ- ПОКЛОНИ ЗА
ИСТАКНУТЕ УЧЕНИКЕ И
СПОРТИСТЕ

ПРОЈЕКАТ - Успостављање
истраживачког центра Милутин
Миланковић у Старом
Сланкамену

6.000.000

20.500.000

ПРОЈЕКАТ - ПОБОЉШАЊЕ
СТАНДАРДА СТУДЕНАТА

ПРОЈЕКАТ - ПОКЛОНИ ЗА
ВУКОВЦЕ

7.800.000

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације и
реконструкција крова и фасаде
на објекту МЗ Нови Сланкамен

180.000

4.740.000

1

22.000.000

14.800.000

6.000.000

2.400.000

1.500.000

6.000.000

20.500.000

7.800.000

Службени лист општине Инђија

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0501

2101

0501-0001

2.040.000

108.000

ПРОЈЕКАТ "Елаборат
енергетске ефикасности зграде
Центра за социјални рад
"Дунав" у Инђији

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.040.000

108.000

600.000

73.900.000

107.867.107

65.092.900

28.860.800

93.953.700

3.000.000

4.000.000

300.000

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ - Изградња
продужетака мреже јавне
расвете у улицама на
територији општине Инђија

600.000

ПРОЈЕКАТ "Израда пројектне
документације за санацију и
извођење радова
инвестиционог одржавања и
унапређења енергетске
ефикасности и противпожарне
заштите на објекту техничке
школе и гимназије у Инђији"

Постојање локалне одлуке о енергетској
ефикасности

65.092.900

73.900.000

Функционисање система енергетског
менаџмента

Број усвојених аката

28.860.800

Унапређење и побољшање
енергетске ефикасности и
употреба обновљивих извора
енергије

2101-0002

Број усвојених аката

107.867.107

Функционисање извршних органа

Функционисање извршних
органа

Програм 17. Енергетска
ефикасност и обновљиви
извори енергије

Функционисање локалне скупштине

Функционисање Скупштине

2101-0001

93.953.700

3.000.000

ПРОЈЕКАТ - ИЗГРАДЊА
ДОМА КУЛТУРЕ У КРЧЕДИНУ
Ефикасно и ефективно
функционисање органа политичког
система локалне самоуправе

4.000.000

ПРОЈЕКАТ - ОПРЕМАЊЕ
ДОМА КУЛТУРЕ У МАРАДИКУ

Програм 16. Политички
систем локалне самоуправе

300.000

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке
документације за
реконструкцију Ловачког дома у
Љукову
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500.000

500.000

4.284.000

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације за изградњу
јавне расвете у индустријској
зони Бешка

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације за осветљење
пешачких прелаза у зони
школа

ПРОЈЕКАТ - Изградња стубне
трафо станице (СТС) Каменова
улица

5.724.168.950

500.000

ПРОЈЕКАТ - Учешће у
изградњи средњенапонског
далековода од Н. Сланкамена
до Сурдука

26.698.050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.750.867.000

500.000

1.000.000

1

4.284.000

500.000

500.000

23.435.104

1.000.000

2

Службени лист општине Инђија

УКУПНИ РАСХОДИ ПО
ПРОГРАМИМА

1.000.000

ПРОЈЕКАТ - Изградњa јавне
расвете у парку Данице
Јовановић у Бешки

1

23.435.104

ПРОЈЕКАТ - Изградња јавне
расвете дуж саобраћајнице С2
и С3 (део) - Локација 15

ПРОЈЕКАТ - Изградња стубне
трафо станице (СТС)
Новосадска

1.000.000

2

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације за изградњу
јавне расвете у индустријској
зони Инђија - Локација 15

ПРОЈЕКАТ - Санација јавног
осветљења у насељеном
месту Јарковци у општини
Инђија
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8

Постављена лица
Запослени

Постављена лица
Запослени

Постављена лица
Запослени

Постављена лица
Запослени

Постављена лица
Запослени

Постављена лица
Запослени

Постављена лица
Запослени

Укупно за све кориснике буџетa
који се финансирају са економских
класификација 411 и 412
Изабрана лица
Постављена лица
Запослени

3.

2.

1.

Дирекције основане од стране
локалне власти
Постављена лица
Запослени
Месне заједнице
Изабрана лица
Запослени
Предшколске установе
Постављена лица
Запослени
Нове установе и органи (навести
назив установа и органа):

5.

4.

3.

2.

320
3
10
309

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
6
0
6
161
0
161

262.260.874

0

129.543.273

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

5

0
0
0

4.014.109

3.273.273
3.273.273

3
3
1
2
0
0
0

1. Туристичка организација
Постављена лица
Запослени

22.253.455

25
2
25

Установе културе
Постављена лица
Запослени
Остале установе из области јавних
служби које се финансирају из
буџета (навести назив установе):

103.176.764

4

125
3
7
115

3

Органи и службе локалне власти
Изабрана лица
Постављена лица
Запослени

2

6

118.000

0

0

118.000

0

7

15
0
0
15

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
15
0
15

0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

8

0

0

0

0

9

157
0
0
157

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
157
0
157

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

Укупан број
Укупан
Укупан број
зап. у октобру Маса средстава за планиран број
зап. у октобру Маса средстава за
2018. године плате на извору 05- зап. у децембру
2018. године плате на извору 04
из извора 052019. године из
08
из извора 04
08
извора 01

286.970.306

0

129.575.513

4.622.293

3.515.000
3.515.000

24.026.500

125.231.000

10

11

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

12

117.250

0

0

117.250

0

Укупан
планиран број
Маса средстава за
Маса средстава за
зап. у децембру
плате на извору 01
плате на извору 04
2019. године из
извора 04
13

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

Укупан
планиран број
зап. у децембру
2019. године из
извора 05-08

0

0

10.065.541

0

10.065.541

14

Маса средстава за
плате на извору
05-08

Маса средстава за плате планирана за 2019. годину на економским класификацијама
411 и 412

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2018. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2019. ГОДИНИ

Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2018. године и планирана
пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2018. годину на
економским класификацијама 411 и 412

Укупан број
Маса средстава за
зап. у октобру
плате на извору
2018. године
01
из извора 01

0

Службени лист општине Инђија

7

6

5

4

3

2

1

1

Директни и индиректни
Редни
корисници буџетских
број
средстава локалне власти

Табела 2.

Назив локалне власти
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Број 21, страна број 1562

Службени лист општине Инђија

1178
На основу члана 60. став 1. Закона о превозу
путника у друмском саобраћају („Службени гласник
РС“, број 68/15, 41/18, 44/18-др. закон, 83/18 и 31/19),
члана 15. став 1. Одлуке о јавном превозу путника на
територији општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“, број 26/17), члана 40. став 1. тачка 7. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 13. септембра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА ЗА
ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Члан 1.
У Одлуци о одређивању аутобуских стајалишта
за градски и приградски превоз путника на територији
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 10/2017), у члану 3. став 1. тачка 1. у подтачки (10)
после Смера А додаје се Смер Б који гласи:
„Смер Б - у улици Змај Јовина испред кућног броја 69а.“
Подтачка (11) мења се и гласи:
„(11) „Милутина Миланковића I“
Смер Б - наспрам кућног броја 21.“
Подтачка (12) мења се и гласи:
„(12) „Милутина Миланковића II“
Смер Б - на раскрсници улица Милутина Миланковића и
Војвођанских бригада.“
Подтачка (13) мења се и гласи:
„(13) „Милутина Миланковића III“
Смер Б - на раскрсници улица Милутина Миланковића
и Иве Андрића“
Подтачка (14) мења се и гласи:
„(14) „Змај Јовина II“
Смер А - у улици Змај Јовина испред кућног броја 20.
Смер Б - у улици Змај Јовина испред кућног броја 9.“
Подтачка (16) мења се и гласи:
„(16) „Сремска“
Смер А - у улици Бранка Ћопића испред кућног броја 73.
Смер Б - у улици Бранка Ћопића испред кућног броја
73.“
После подтачке (40) додаје се подтачка (41) која гласи:
„(41) „Бранка Ћопића“
Смер А - у улици Бранка Ћопића наспрам кућног броја
42.
Смер Б - у улици Бранка Ћопића испред кућног броја
42.“
У тачки 2. НАСЕЉЕНО МЕСТО ИНЂИЈА,
после подтачке 21. додаје се подтачка 22. која гласи:
„22. „МБ Транс“
Смер А - у Североисточној радној зони бб код МБ
Транса.
Смер Б - у Североисточној радној зони бб код МБ
Транса.“
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Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 344-144/2019-I
Датум: 13. септембра 2019. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1179
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС“,бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС,
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19)
и члана 40. став 1. тачка 5. Статута општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 5/19),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној 13. септембра 2019.године, доноси:
ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ
ГОРИВОМ У НАСЕЉУ НОВИ КАРЛОВЦИ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације
станице за снабдевање горивом у насељу Нови Карловци
(у даљем тексту: План).
Члан 2.
Овом одлуком утврђује се оквирна граница
обухвата Плана, а коначна граница обухвата Плана ће се
дефинисати Нацртом Плана.
Граница Плана обухвата катастарске целе
парцеле кп.бр. 2164/85 и 2007 и делове кп. бр. 2190,
2165, 2164/41, 1267 и 2164/62, све у КО Нови Карловци.
Граница ПДР иде северо - западном границом
катастарских парцела 2165 и 2007, затим пресеца
парцелу 2190 (канал), обухвата део парцеле 1267 где
скреће на југо-запад и иде југо-источном границом
парцеле 1267, пресеца парцелу 2164/69 (канал) и иде
југоисточном границом парцеле 2164/41 до тромеђе
парцела 2164/41, 2006/1 и 2164/62. Одатле скреће на југ
и иде југо-западном границом парцеле 2164/68, скреће
ка северу и обухвата парцелу 216485 и наставља југоисточном границом парцеле 2164/41 до међе са 2164/31
где скреће на север и затвара се.
Предметна локација Плана се налази у
катастарској општини Нови Карловци.
Укупна површина подручја обухваћеног
оквирном границом обухвата Плана износи око 1,0 hа.
Графички приказ оквирне границе обухвата
планског подручја је саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Услови и смернице од значаја за израду Плана
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дати су у планском документу вишег реда – Просторном
плану општине Инђија, („Сл. лист општине Инђија“ бр.
7/12 и 27/18).
Члан 4.
Принципи планирања, коришћења, уређења
и заштите простора у обухвату Плана засниваће се
на принципима рационалне организације и уређења
простора и усклађивању планираних садржаја са
могућностима и ограничењима у простору.
Члан 5.
Визија израде Плана је усклађивање планираних
садржаја са потенцијалима и ограничењима у простору
на начин који би омогућио одрживост планског решења,
као и економску, еколошку и социјалну оправданост
планираних садржаја.
Циљ израде ПДР је дефинисање зоне станице
за снабдевање горивом и намене површина у складу
са реалним стањем на терену и потребама корисника
простора у оквиру предметног обухвата. Посебни циљ
је дефинисање површине јавне намене и осталих намена
уз прописивање услова за изградњу, уређење и заштиту
простора.
Члан 6.
Концептуални оквир планирања, коришћења,
уређења и заштите планског подручја подразумева
оптимално коришћење постојећих потенцијала подручја,
дефинисање планираних намена, правила уређења и
грађења, заштиту подручја и усклађивање са потребама
корисника простора.
Структуру основних намена простора и
коришћења земљишта у обухвату Плана се односи на
одређивање намена површина у оквиру границе плана,
са дефинисањем плана парцелације јавног земљишта.
У оквиру јавног земљишта посебно се дефинишу
саобрађајне површине за путеве (коловоз), и пешачке
саобраћајнице. Такође посебно се дефинишу површине
за путно зеленило, и ако постоје друге врсте јавног
зеленила. На површинама остале намене издваја се
површина станице за снабдевање горивом.
Члан 7.
Ефективан рок за израду Нацрта је 60 (шездесет)
радних дана, од дана достављања обрађивачу Извештаја
о обављеном раном јавном увиду и прибављања услова
за уређење простора од органа, организација и предузећа
који су Законом овлашћени да их утврђују.
Члан 8.
Средства за израду Плана обезбеђује
инвеститор - Лукоил Србија а.д., Булевар Михајла
Пупина 165д, Нови Београд.
Члан 9.
Обрађивач Плана је Инфоплан д.о.о. ул. Ратних
војних инвалида бб, Аранђеловац.
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Члан 10.
После доношења ове Одлуке, носилац израде
Плана организоваће се упознавање јавности са општим
циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима
за развој просторне целине, као и ефектима планирања,
у поступку оглашавања раног јавног увида.
Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног
информисања и у електронском облику на интернет
страници јединице локалне самоуправе и на интернет
страници доносиоца плана и траје 15 дана. Рани јавни
увид почиње даном оглашавања.
Члан 11.
Пре подношења органу надлежном за његово
доношење, План подлеже стручној контроли и излаже
се на јавни увид.
Излагање Плана на јавни увид оглашава се у
дневном листу и локалном листу и траје 30 дана од дана
оглашавања, када ће се објавити подаци о времену и
месту излагања Плана на јавни увид, о начину на који
заинтересована правна и физичка лица могу доставити
примедбе на План, као и друге информације које су од
значаја за јавни увид.
Члан 12.
Саставни део ове Одлуке је Решење о
неприступању изради Извештаја о стратешкој
процени утицаја Плана детаљне регулације станице
за снабдевање горивом у насељу Нови Карловци на
животну средину, које је донето од стране Одељења
за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту
животне средине Општинскe управе општине Инђија,
број 35-188/2019-IV-02 од 02.09.2019. године.
Члан 13.
План ће бити сачињен у 5 (пет) примерака у
аналогном и 5 (пет) примерака у дигиталном облику, од
чега ће по један примерак потписаног Плана у аналогном
облику и по један примерак плана у дигиталном облику
чувати у својој архиви Обрађивач и Инвеститор, а
преостали примерци ће се чувати у органима Општине.
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 35-207/2019-I
Датум: 13. септембра 2019. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,
комуналнo-стамбенe послове и
заштиту животне средине
Број: 35-188/2019-IV-02
Датум: 30.08.2019. године
ИНЂИЈА
На основу члана 9. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“,
број 135/04 и 88/10), а у вези са чланом 46. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11,
121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), и члана
18. Одлуке о организацији Општинске управе општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 23/17),
Одељење за урбанизам, комунално стамбене
послове и заштиту животне средине Општинске управе
општине Инђија, дана 30.08.2019. године, доноси:
РЕШЕЊE
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА
О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ
ГОРИВОМ У НАСЕЉУ НОВИ КАРЛОВЦИ
1. За План детаљне регулације станице за снабдевање
горивом у насељу Нови Карловци неће се приступити
изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на
животну средину.
2. План детаљне регулације станице за снабдевање
горивом у насељу Нови Карловци је врста урбанистичког
плана којим ће се детаљније разрадити уређење и градња
простора, како је дефинисано Просторним планом
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 7/12 и 27/18), као и Регулационим планом насеља
Нови Карловци и Изменама и допунама Регулационог
плана за насеље Нови Карловци („Службени лист
општина Срема“, број 5/03 и 23/03).
3. Како је План детаљне регулације станице за снабдевање
горивом у насељу Нови Карловци на хијерархијски
нижем нивоу од Просторног плана општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 7/12 и 27/18),
могу се примењивати одредбе Извештаја о стратешкој
процени утицаја на животну средину Просторног плана
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 7/12 и 27/18) на обухват Плана детаљне регулације
станице за снабдевање горивом у насељу Нови Карловци,
без израде Извештаја о стратешкој процени утицаја на
животну средину предметног плана.
4. Одељење за урбанизам, комунално – стамбене
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послове и заштиту животне средине је, узимајући у
обзир податке наведене у овом Решењу, као и применом
критеријума прописаних Законом о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС“,
број 135/04 и 88/10), одлучило да се за предметни план
не приступа изради Извештаја о стратешкој процени.
5. Ово Решење чини саставни део Одлуке о изради Плана
детаљне регулације станице за снабдевање горивом у
насељу Нови Карловци и објављује се у „Службеном
листу општине Инђија“.
Образложење
Изради предметног плана приступиће се на
основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације
станице за снабдевање горивом у насељу Нови Карловци.
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине, имајући у виду да
се стратешка процена врши за планове, програме, основе
и стратегије у области просторног и урбанистичког
планирања или коришћења земљишта, пољопривреде,
шумарства, рибарства, ловства, енергетике, индустрије,
саобраћаја, управљања отпадом, управљања водама,
телекомуникација, туризма, очувања природних
станишта и дивље флоре и фауне, којима се успоставља
оквир за одобравање будућих развојних пројеката
одређених прописима којима се уређује процена
утицаја на животну средину, а узимајући у обзир да се
предметним планом не успоставља оквир за одобравање
будућих развојних пројеката одређених прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину,
утврдило је да не постоји потреба израде стратешке
процене утицаја на животну средину у смислу члана 5.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“ број 135/2004 и 88/2010).
На предметном простору могу се примењивати
одредбе Извештаја о стратешкој процени утицаја на
животну средину Просторног плана општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 7/12 и 27/18)
без израде Извештаја о стратешкој процени утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације станице за
снабдевање горивом у насељу Нови Карловци.
Сходно члану 11. став 1. и 2. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС“ број 135/2004 и 88/2010), Одељење за
урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту
животне средине Општинске управе општине Инђија
је надлежним предузећима и институцијама доставило
предлог Решења о неприступању изради Извештаја
о стратешкој процени утицаја на животну средину
предметног плана.
У прописаном року, а у складу са чланом
11. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС“ број
135/2004 и 88/2010), пристигла су мишљења: Одељења
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за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштите
животне средине Општинске управе општине Инђија,
послови заштите животне средине, број 501-76/2019IV-02 од 02.08.2019. године, ЈП „Инђија пут“ Инђија,
број 350-19/2019-1 од 15.08.2019. године, Покрајинског
секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине,
број 140-501-845/2019-05 од 22.08.2019. године и
Покрајинског завода за заштиту природе из Новог Сада,
број 03-2195/2 од 30.08.2019. године, којима се даје
сагласност на предлог Решења о неприступању изради
Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну
средину предметног плана.
На основу наведеног, као и узимајући у
обзир достављена мишљења надлежних предузећа
и институција, Одељење за урбанизам, комунално –
стамбене послове и заштиту животне средине донело је
решење као у диспозитиву.
Начелница,
дипл. инж. саоб. Тијана Дошен, с.р.
------------------------1181
На основу члана 99. став. 5., став 17. и 20., члана
101. став 5. и члана 103. став 5. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука
УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14,
145/14, 83/18 и 31/19) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 5/19),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 13. септембра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Члан 1.
У Одлуци о грађевинском земљишту у јавној
својини општине Инђије („Службени лист општине
Инђија“, број 6/15) у члану 4. речи: „Јавно предузеће
Дирекција за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија (у
даљем тексту: Дирекција)“, замењују се речима: „Јавно
предузеће за управљање путевима и паркиралиштима
„Инђија пут“ Инђија (у даљем тексту: Јавно предузеће)“.
Члан 2.
У члану 54. став 3. мења се и гласи:
„Почетни износ закупнине за давање у закуп
грађевинског земљишта из става 1. овог члана утврђује
се на основу акта о процени пореског или другог
надлежног органа или лиценцираног проценитеља.
После става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
„Акт о процени из става 3. овог члана прибавља
Јавно предузеће“.
Досадашњи став 4. постаје став 5.
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Члан 3.
У чл. 12, 17, 18, 20, 30, 34, 39, 46, 49, 62, 68, 69,
70, 71, 74 и 75. реч: „Дирекција“, у одређеном падежу
замењује се речима: „Јавно предузеће“ у одговарајућем
падежу.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:35-208/2019-I
Датум: 13. септембра 2019. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1182
На основу члана 3. став 6. Закона о раду, а у вези
члана 1. став 2. и члана 2. став 2. тачка 1. Закона о раду
(„Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и
75/14, 13/17 – Одлука УС РС, 113/17 и 95/18-аутентично
тумачење) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, бр. 5/19),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана, 13. септембра 2019. године, донела је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О РАДУ У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Члан 1.
У Правилнику о раду у Општинској управи
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 10/17, 13/17 и 6/19), у члану 71. став 1. мења се и
гласи:
„Запосленом се исплаћује дневница за службено
путовање у земљи у износу од 150 динара“.

„две“.

Члан 2.
У члану 98. реч: „четири“, замењује се речју:

Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-148/2019-I
Датум: 13. септембра 2019. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 59. став 7. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016)
члана 40. став 1. тачка 42. Статута општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/2019) и члана
13. став 2. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног
предузећа за дистрибуцију гаса „ИНГАС“ Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, 7/13, 1/15 и 14/16),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 13. септембра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ
И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА - II
ЗА 2019. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА „ИНГАС“ ЈП ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Измене и допуне
Програма пословања-II за 2019. годину Јавног предузећа
за дистрибуцију гаса „Ингас“ јп Инђија броj: 2548/1, у
тексту који је донео Надзорни одбор овог Предузећа на
седници одржаној 30. августа 2019. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 023-53/2019-I
Датум: 13. септембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 40. став 1. тачка 42. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија број:
5/2019),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 13. септембра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ФИНАНСИЈСКОГ
ПЛАНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БОШКО
БУХА“ ИНЂИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и
допунама Финансијског плана Предшколске установе
„Бошко Буха“ Инђија за 2019. годину, II ребаланс,
број: 06-294-3/2019-01, коју је донео Управни одбор
Предшколске Установе „Бошко Буха“ Инђија на седници
одржаној 18. јула 2019. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
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општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 60-8-1/2019-I
Датум: 13. септембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 69. став 1. тачка 4.
јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број
члана 40. Статута општине Инђија („Сл. лист
Инђија“ бр. 5/19),
Скупштина оштине Инђија, на
одржаној 13. септембра 2019. године донела је

Закона о
15/16) и
општине
седници

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“
из Инђије, број 038-11/2019-3 од дана 29.08.2019. године,
да исто Јавно предузеће, по спроведеном потребном
поступку и тржишним условима, као закуподавац,
закључи Уговор о закупу, на одређено време у трајању
од 2 (две) године, са Јавним предузећем „Инђија пут“ из
Инђије, као закупопримцем, дела објекта производнопословне зграде а у површини од 274 m2, који пословни
простор се налази под парцелом бр. 2446 уписаном
у Листу непокретности бр. 9700 к.о. Инђија, за коју
непокретност је Скупштина општине Инђија, својим
Закључком бр. 46-20/2013-1 од 05.06.2013 год., дала
сагласност истом Јавном предузећу, као дотадашњем
кориснику непокретности у државној својини, да се
упише као власник, који упис код катастра непокретности
није извршен, све са наменом да закупопримац користи
исти простор за смештај и чување уклоњених возила у
поступку обављања делатности која му је поверена, као
и да Директор закуподавца, по спроведеном потребном
поступку, закључи уговор о закупу.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 023-54/2019-I
Датум: 13. септембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 40. став 1. тачка 42. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/2019),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 13. септембра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И
ДОПУНУ ПРОЈЕКЦИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ
ПЛАНА,ОДНОСНО РАСХОДА ЗА СРЕДСТВА
ПРОЈЕКТОВАНА У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА ОПРЕДЕЉЕНА ЗА ДЕЛАТНОСТ ДОМА
ЗДРАВЉА У 2019. ГОДИНИ
I
Даје се сагласност на Измену и допуну
Пројекције финансијског плана, односно расхода
за средства пројектована у буџету општине Инђија
опредељена за делатност Дома здравља у 2019. години,
броj: 01-1854/4, који је донео Управни одбор Дома
здравља „Др Милорад Мика Павловић“ Инђија на
седници одржаној 04.09.2019. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-1515/2019-I
Датум: 13. септембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 52. став 1. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС,
50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19 и 37/19), члана 13. став 2. Правилника о
начину и поступку избора чланова комисије за стручну
контролу планских докумената, комисије за контролу
усклађености планских докумената, комисије за планове
јединице локалне самоуправе и комисије за стручну
контролу урбанистичког пројекта, праву и висини
накнаде чланова комисије као и о условима и начину
рада комисија („Службени гласник РС“ број 32/19)
и члана 40. став 1. тачка 36. Статута општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 13. септембра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
Овим Решењем образује се Комисија за планове
општине Инђија (у даљем тексту: Комисија).
II
Комисија има девет чланова, укључујући
председника, заменика председника и секретара.
Једна трећина чланова Комисије именује се
на предлог надлежног органа аутономне покрајне за
послове просторног планирања и урбанизма.
Мандат чланова Комисије траје четири године.
III
У састав Комисије именују се:
1. за председника - Драгиша Елезовић, дипломирани
инжењер саобраћаја, са лиценцом одговорног урбанисте
за руковођење израдом урбанистичких планова за
саобраћајнице број 202 1039 08, лиценцом одговорног
пројектанта саобраћаја и саобраћајне сигнализације број
370 D129 06, и лиценцом одговорног извођача радова
саобраћајне сигнализације број 470 А046 06;
2. за заменика председника - Маја Јосиповић, дипл.инж.
арх.са лиценцом одговорног пројектанта архитектонских
пројеката, уређења слободних простора и унутрашњих
инсталација водовода и канализације број 300 F874 08,
лиценцом одговорног пројектанта одговорни инжењер
за енергетску ефикасност зграда број 381 1029 13,
и лиценцом одговорног извођача радова објеката
високоградње и унутрашњих инсталација водовода и
канализације број 400 Ј107 15;
3. за секретара - Тијана Дошен, дипл.инж.саобраћаја;
4. за члана - Емилија Петровић, дипломирани инжењер
архитектуре са лиценцом одговорног пројектанта
архитектонских пројеката, уређења слободних простора
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и унутрашњих инсталација водовода и канализације
број 300 Ј007 10, и лиценцом одговорног урбанисте
за руковођење израдом урбанистичких планова и
урбанистичких пројеката број 200 1220 10;
5. за члана - Саша Стојановић, дипломирани инжењер
електротехнике, са лиценцом одговорног извођача
радова електроенергетских инсталација ниског и
средњег напона, број: 450 Ј490 15;
6. за члана - Младен Шево, дипломирани инжењер
грађевинe, са лиценцaма број: 311207503 и број:
411154903 издате од Инжењерске коморе Србије;
7. за члана - Јелена Бошковић, дипломирани грађевински
инжењер са лиценцом одговорног пројектанта
грађевинских конструкција објеката високоградње 311
F103 07, на предлог Покрајинског секретаријата за
урбанизам, градитељство и заштиту животне средине;
8. за члана - Александра Маринчић, дипломирани
инжењер архитектуре са лиценцом одговорног
пројектанта архитектонских пројеката, уређења
слободних површина и унутрашњих инсталација
водовода и канализације 300D44306, на предлог
Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство
и заштиту животне средине;
9. за члана - Манасијевић Радојевић Р. Мирела,
дипломири инжењер архитектуре, са лиценцом број:
200129811, на предлог Покрајинског секретаријата за
урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.
IV
Председник
Комисије,
сазива
седнице,
предлаже дневни ред, председава седницама, потписује
закписнике и закључке Комисије, стара се о правилној
примени Правилника о начину и поступку избора
чланова комисије за стручну контролу планских
докумената, комисије за контролу усклађености
планских докумената, комисије за планове јединице
локалне самоуправе и комисије за стручну контролу
урбанистичког пројекта праву и висини накнаде чланова
комисије као и о условима и начину рада комисија
(„Службени гласник РС“ број 32/19) и обавља друге
послове који су му поверени.
Заменик председника Комисије, замењује
председника у његовом одсуству обављајући послове
из његовог делокруга, односно помаже му у раду или
обавља друге поверене послове.
Стручне и административне послове за потребе
Комисије обавља Одељење за урбанизам, комунално
стамбене послове и заштиту животне средине.
Комисија обавља:

V

- стручне послове у поступку израде и спровођења
планских докумената из надлежности јединице локалне
самоуправе,
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- стручну контролу планских докумената из надлежности
јединице локалне самоуправе и
- послове јавног увида у плански документ из
надлежности јединице локалне самоуправе, у складу са
Законом.
- стручну проверу усклађености урбанистичког пројекта
са планским документом и законом,
- давање стручног мишљења по захтеву надлежних
органа управе и
- друге послове у оквиру надлежности утврђене законом
и подзаконским актима.
Комисија ради према одредбама Закона, односно
у складу са прописом којим се уређује стручна контрола,
рани јавни увид и јавни увид у плански документ.
VI
Комисија може образовати радне тимове за
поједина сложена питања из области: саобраћаја,
пејзажног уређења и екологије, заштите градитељског
наслеђа и урбане реконструкције, инфраструктуре, као и
за техноекономска питања и архитектонско обликовање.
Комисија закључком о образовању радног тима
одређује број чланова и састав радних тимова.
Председник Комисије сазива седницу радног
тима и одређује дневни ред.
У случају када је потребно образложити
поједине ставове и мишљења Комисије, седници радног
тима присуствује и члан Комисије кога одреди Комисија.
Радни тим ради на седницама, којима присуствује
већина чланова радног тима, а доноси закључке већином
гласова присутних чланова радног тима, о чему се
саставља записник.
Седницом радног тима председава члан радног
тима кога одреди радни тим.
Записник са закључцима радног тима је
обавезан део материјала који се разматра на седници
Комисије.
VII
Начин сазивања седнице, рад на седници,
начин вођења записника, начин гласања и одлучивања,
начин сачињавања и потписивања записника односно
извештаја о обављеној стручној контроли, односно о
обављеном јавном увиду, ближе се уређују Пословником
о раду Комисије.
Пословник о раду Комисије предлаже
председник Комисије, а доноси га Комисија већином
гласова на конститутивној седници.
VIII
Члановима Комисије за свој рад у Комисији
припада накнада.
Право на накнаду имају лица која нису у радном
односу у надлежном органу општине који спроводи
поступак стручне контроле и поступак јавног увида и
којима није у опису посла обављање послова из тачке V.
овог решења односно делокруга рада Комисије.
Чланови Комисије имају право на накнаду за
рад у Комисији, за сваку одржану седницу Комисије у
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висини од 15% од просечне месечне бруто зараде по
запосленом у Републици Србији, а према последњем
објављеном податку републичког органа надлежног за
послове статистике.
IX
Доношењем овог Решења престаје да важи
Решење о образовању и именовању Комисије за планове
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“
број: 12/15, 9/16, 20/16-исправка и 22/16).
X
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-146/2019-I
Датум: 13. септембра 2019. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1188
На основу члана 116. став 5. и члана 117. став
3. тачка 4. Закона о основама образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 и др.
закони и 10/2019) и члана 40. став 1. тачка 42. Статута
општине Инђија („Службени лист општина Инђија“
број: 5/2019),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 13. септембра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
„МИХАЈЛО ПУПИН“ ИНЂИЈА
I
Мирослав Азиновић из Инђије, разрешава се
чланства у Школском одбору Техничке школе „Михајло
Пупин“ Инђија, који је у састав истог именован из
реда родитеља Решењем Скупштине општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број: 12/2018).
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Образложење
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 18. јуна 2018. године, Решењем број: 02130/2018-I („Службени лист општина Инђија“ бр.12/18)
именовала је Азиновић Мирослава у састав Школског
одбор Техничке школе „Михајло Пупин“ Инђија на
мандатни период од четири године, почев од 10. јула
2018. године.
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Савет родитеља Техничке школе „Михајло
Пупин“ Инђија, као овлашћени предлагач, на седници
одржаној 03.07.2019. године, покренуо је иницијативу да
се Азиновић Мирослав разреши чланства у Школском
одбору ове Школе, због престанка основа по којем
је именован (дете именованог родитеља завршило је
школовање у овој Школи). Савет родитеља је на истој
седници предложио да се за члана Школског одбора из
реда родитеља именује Бајић Александар.
Сагласно наведеном, донето је Решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се покренути управни спор тужбом Управном суду
Београд, у року од 30 дана од дана достављања Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-149/2019-I
Датум: 13. септембра 2019. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1189
На основу члана 116. став 5. и 13. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број: 88/2017 и 27/2018-др. закони и
10/2019) и члана 40. став 1. тачка 42. Статута општине
Инђија („Службени лист општина Инђија“ број: 5/2019),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 13. септембра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „МИХАЈЛО
ПУПИН“ ИНЂИЈА
I
Александар Бајић именује се из реда родитеља
за члана Школског одбора Техничке школе „Михајло
Пупин“ Инђија.
II
Мандат именованог члана траје до истека
мандата Школског одбора Техничке школе „Михајло
Пупин“ Инђија.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Образложење
Правни основ за доношење предметног Решења
је члан 116. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, број: 88/2017 и
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27/2018-др. закони и 10/2019). Чланом 116. регулисано
је да орган управљања именује Скупштина јединице
локалне самоуправе, да исти броји девет чланова и то
по три представника запослених, родитеља и јединице
локалне самоуправе. Истим чланом је регулисано да
чланове органа управљања из реда родитеља предлаже
Савет родитеља - тајним изјашњавањем.
На основу одредби члана 116. и 117. став 3. тачка
4. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број: 88/2017 и 27/2018-др.
закони и 10/2019), Техничка школа „Михајло Пупин“
Инђија, доставила је Скупштини општине предлог
Савета родитеља са седнице одржане 3.07.2019. године,
на којој је тајним изјашњавањем утврђен предлог да се
Бајић Александaр именује за члана Школског одбора ове
Школе.
Из свега горе наведеног донето је Решење како
је речено у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се покренути управни спор тужбом Управном суду
Београд, у року од 30 дана од дана достављања Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-150/2019-I
Датум: 13. септембра 2019. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1190
На основу члана 117. став 3. Закона о основама
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
88/2017, 27/2018-др. Закони и 10/2019) и члана 40. став
1. тачка 42. Статута општине Инђија („Службени лист
општина Инђија“ број: 5/2019)
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 13. септембра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ЈОВАН ПОПОВИЋ“ ИНЂИЈА
I
Драгана Миљуш, разрешава се чланства у
Школском одбору Основне школе „Јован Поповић“
Инђија, која је у састав истог именованa Решењем
Скупштине општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“, број: 12/2018).
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
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Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 18. јуна 2018. године, Решењем број: 02134/2018-I („Службени лист општина Инђија“ бр. 12/18)
именовала је Драгану Миљуш за члана Школског одбора
Основне школе „Јован Поповић“ Инђија из реда локалне
самоуправе.
Драгана Миљуш је дана 01.08.2019. године,
Скупштини општине Инђија поднела молбу (захтев)
за разрешење чланства у Школском одбору предметне
школе из здравствених разлога.
Чланом 117. став 3. Закона о основама
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
88/2017, 27/2018-др. Закони и 10/2019), регулисано је да
ће Скупштина јединице локалне самоуправе разрешити,
пре истека мандата, поједине чланове, укључујући и
председника или орган управљања установе, на лични
захтев члана.
На основу свега изнетог Скупштина општине је
донела Решење кaко је речено у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се покренути управни спор тужбом Управном суду
Београд, у року од 30 дана од дана достављања Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-151/2019-I
Датум: 13. септембра 2019. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1191
На основу члана 116. став 5. и 13. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број: 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019)
и члана 40. став 1. тачка 42. Статута општине Инђија
(„Службени лист општина Инђија“ број: 5/2019),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 13. септембра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ЈОВАН ПОПОВИЋ“ ИНЂИЈА
I
Данило Петровић, именује се из реда локалне
самоуправе, за члана Школског одбора Основне школе
„Јован Поповић“ Инђија.
II
Мандат именованог траје до истека мандата
Школског одбора Основне школе
„Јован Поповић“ Инђија.
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III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Образложење
Правни основ за доношење предметног Решења
је члан 116. Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, број: 88/2017,
27/2018-др. закони и 10/19). Чланом 116. поменутог
Закона регулисано је да орган управљања именује
Скупштина јединице локалне самоуправе, да исти броји
девет чланова и то по три представника запослених,
родитеља и јединице локалне самоуправе.
На основу одредби члана 116. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број: 88/2017 и 27/2018 – и др закони), Комисија
за кадровска и административна питања на седници
одржаној 29. августа 2019. године, предлаже да се за
члана Школског одбора Основне школе „Јован Поповић“
Инђија, уместо Драгане Миљуш, која се разрешава на
лични захтев, именује Данило Петровић.
Из свега горе наведеног донето је Решење како
је речено у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се покренути управни спор тужбом Управном суду
Београд, у року од 30 дана од дана достављања Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-152/2019-I
Датум: 13. септембра 2019. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1192
На основу члана 20. Закона о јавним службама
(„Службени гласник РС”, број 42/91, 71/94 , 79/05 - др.
закон, 81/05-испр. др. закона, 83/05-испр. др. закона и
83/14-др. закон) и члана 40. став 1. тачка 12. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 13. септембра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I

Драгана Миљуш, разрешава се дужности
заменика председника Управног одборa Туристичке
организације општине Инђија, именована из реда
локалне самоуправе Решењем Скупштине општине

Петак 13. септембар 2019.

„Службени лист општине Инђија“ број: 11/16, 14/16 и
15/16).
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-153/2019-I
Датум: 13. септембра 2019. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1193
На основу члана 20. Закона о јавним службама
(„Службени
гласник РС”, број 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05
- испр. др. закона, 83/05-испр. др. закона и 83/14-др.
закон) и члана 40. став 1. тачка 12. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19) и
члана 9. Одлуке о осниванју Туристичке организације
(„Службени лист општине Срема“, бр. 10/2005)
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 13. септембра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
Јована Петковић, именује се за заменика
председника Управног одбора Туристичке организације
општине Инђија.
II
Мандат именоване траје до истека мандата
Управног одбора Туристичке организације општине
Инђија.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ИНЂИЈА
Број: 02-154/2019-I
Датум: 13. септембра 2019. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
1194
На основу члана 46. став 1. тачка 5б Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон и 47/18)
Општинско веће Општине Инђија, на седници
одржаној 6. септембра 2019. године усвојило је
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ
ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД
01.01. ДО 30.06.2019. ГОДИНЕ
ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ
ОПШТИНА ИНЂИЈА СУ

ЈЕ

ОСНИВАЧ

I. ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија
II. ЈКП „Комуналац“ Инђија
III. ЈП за диструбуцију гаса „Ингас“ Инђија
IV. ЈП за управљaње путевима и паркиралиштима
„Инђија пут“ Инђија
V. ЈП „Ингрин“ Инђија
I. ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ИНЂИЈА
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ
1.1. Историјат развоја
Јавно комунално предузеће „Водовод и
канализација“ Инђија ЈП је основано 01.07.1994.
године поделом Јавног предузећа за комуналне и друге
привредне делатности „Будућност“ и уписано 1994.
године у судски регистар Окружног суда у Сремској
Митровици, у регистарски уложак број 1-7253, а преведен
у Регистар привредних субјеката, Решењем Агенције за
привредне регистре број БД.78752/2005 од 26.08.2005.
године. Статут ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија
ЈП број 1167 од 18.06.2013. године донет је на седници
Надзорног одбора одржаној дана 18.06.2013. године и
исти је мењан Одлукама Надзорног одбора број 180 од
31.01.2014. године, број 688 од 12.03.2015. године и број
3239 од 30.09.2016. године.
1.2. Законски оквири пословања
Јавно комунално предузеће „Водовод и
канализација“ Инђија ЈП, Инђија, послује по тржишним
условима, у складу са законом и одлукама Скупштине
општине Инђија, и то:
- Законом о јавним предузећима,
- Закон о привредним друштвима,
- Законом о комуналним делатностима,
- Закон о јавној својини,
- Закон о рачуноводству,
- Закон о рачуноводству и ревизији,
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном
сектору,
- Закон о буџетском систему,
- Закон о заштити потрошача,
- Закон о раду,
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- Закон о безбедности и здрављу на раду,
- Законом о привременом утврђивању основица за
обрачун и исплату плата, односно зарада и других
примања код корисника јавних средстава,
- Закон о начину одређивања максималног броја
запослених у јавном сектору,
- Закон о регистру запослених, изабраних, именованих,
постављених и ангажованих лица код корисника јавних
средстава,
- Закон о јавним набавкама,
- Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама,
- Закон о привредним друштвима,
- Закон о управљању отпадом,
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду,
- Закон о заштити животне средине,
- Одлука о јавном водоводу,
- Одлука о јавној канализацији,
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплата зарада
у јавним предузећима,
- Уредба о поступку прибављања сагласности за
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава,
- Оснивачки акт предузећа,
- Статут предузећа,
- Колективни уговор,
- друга општа акта предузећа,
- Одлуке оснивача и надзорног одбора,
- као и другим прописима који се посредно или
непосредно примењују.
1.3. Додатне делатности
- изградња цевовода и хидротехничких објеката;
- припрема градилишта;
- постављањеелектричних, водоводних и канализационих
инсталација;
- обављање инсталационих радова у грађевинарству, као
и осталих соецифичних грађевинских радова;
- инжењерска делатност и техничка саветовања;
- техничко испитивање и анализе.
1.4. Комерцијалне делатности
Продаја квалитетне воде за пиће
1.5. Матични број 08584885
1.6. ПИБ 101437361
1.7. Седиште и адреса Инђија, Војводе Степе 48
1.8. Директор јавног предузећа Драгољуб Трифуновић,
Решење о именовању број 02-140/2017/I 19. јуна 2017.
године
1.9. Законски заступници Драгољуб Трифуновић
1.10. Остала овл. лица за заступање
1.11. ЈБКЈС 83191
1.12. Отворени рачуни код пословних банака и Управе
за трезор
1. 325-9500600018528-47;
2. 325-9500600018530-41;
3. 105-86056-75 ;
4. 205-163568-10 ;
5. 205-261607-94
6. 160-283326-12;

Број 21, страна број 1574

Службени лист општине Инђија

7. 250-20500000015020-80;
8. 200-2636840102996-45
9. 840-666743-39
1.13. Власништво капитала 100% капитала у власништву
Скупштина Општине Инђија
1.14. Расподела нето добити Расподела добити је
последњи пут извршена 28. септембра 2015. године
1.15. Губитак
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- смањити утицај на аспекте животне средине.
2.3.1. Пословни циљеви
- повећање ефикасности пословања
- смањење трошкова пословања
2.3.2. Стратешки циљеви
- Стратешки циљ ЈКП „Комуналац“ Инђија је да у свом
еколошки одрживом систему свако насељено место
Инђије добије питку воду и да се обезбеди еколошки
безбедно одвођење отпадних вода

У извештајном периоду исказан је губитак у
пословању у износу 16.244.000,00 динара. Губитак није
био планиран.
Укупан губитак из ранијих година износи
63.955.000,00 динара што је могуће измирити из
средстава резерви, нераспоређене добити или капитала.

2.3.3. Остали циљеви
- повећати компетентност и свест запослених
- унапређење односа са корисницима услуга
- елиминисати повреде на раду

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

3.1. Садашња орг. шема пословања

2.1. Мисија
Основна мисија ЈКП „Водовод и канализација“
Инђија ЈП је да садашњим и будућим корисницима
осигура континуирано и сигурно снабдевање довољном
количином здравствено исправне квалитетне воде за
пиће и ефикасно одвођење отпадних вода уз стални циљ
очувања животне средине и здравља корисника наших
услуга уз подршку шире друштвене заједнице.

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР
- Радна јединица водовода и канализације
- Радна јединица фабрике воде и изворишта у Инђији
ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР
- Служба рачуноводствених и финансијских послова
СЕКТОР ОПШТИХ, ПРАВНИХ И КАДРОВСКИХ
ПОСЛОВА
- Служба општих, правних и кадровских послова
3.2. Предлози за измену шеме пословања
3.3. Управљачки модели и управљачка пракса
3.3. Ниво и резултати менаџмента
3.4. Систематизација радних места
3.5. Предлози за измену систематизације радних места
У циљу квалитетнијег и ефикаснијег обављања
послова у наредном периоду планира се измена
постојеће систематизације
3.6. Одлука о максималном броју запослених

2.2. Визија
Визија ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија ЈП
се огледа у томе да континуираним вршењем комуналних
и других делатности од општег интереса које предузеће
обаља унапреди квалитет живота, побољша заштиту
животне средине и подстиче на очување исте на целој
територији Општине Инђија.
У том смислу, Предузеће ће:
- развијати и уводити нове делатности у сфери обављања
своје основне делатности као и пратећих делатности,
- осавремењавати комуникације са свим заинтересованим
странама, а пре свега грађанима,
- уводити модерна техничко - технолошка достигнућа у
оквиру своје делатности,
- вршити обуку својих кадрова,
- повезивати се са познатим светским кућама исте или
сличне делатности, и
- остварити највиши квалитет обављања услуга у сваком
сегменту свог деловања

3. ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛОВАЊА

4. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ

2.3. Циљеви
Основни циљ ЈКП „Водовод и канализација“
Инђија ЈП је повећање броја задовољних корисника
што ће се постићи модернизацијом у пружању услуга и
пријемом повратних информација од самих корисника.

4.1. Квалификациона и старосна структура запослених
Квалификациона структура 78 запослених:
- ВСС 13 радника
- ВС 4 радника
- ВКВ 8 радник
- ССС 13 радника
- КВ 40 радника
Старосна структура 79 запослених:
- До 30 година старости		
-4
- Од 30 до 40 година старости
- 17
- Од 40 до 50 година старости
- 17
- Од 50 до 60 година старости
- 27
Преко 60 година старости
- 13

Циљеви за 2018. годину:
- снизити трошкове пословања,
- повећати ниво задовољства корисника услуга,
- cмањити број рекламација и жалби корисника услуга,

4.2. Планирана маса зарада у 2019. години у пеиоду 01.
до 30. 6. 2019. - реализација + одступање
Планирана маса зарада - 43.591.726 рсд
Реализована маса зарада - 40.680.326 рсд
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4.3. Планиране накнаде надзорног одбора у 2019.
и планиране накнаде у периоду 01. до 30.6.2019.
реализација + одступање
Планирана маса накнада - 690.000,00 рсд
Реализована маса накнада - 676.450.00 рсд
5. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА
5.1. Производ, цена, дистрибуција, промоција и др.
Маркетинг стратегија ЈКП Водовод и
канализација Инђија омогућава да своје пословање
усмеравамо ка корисницима наших услуга уз стални
развој наших услуга. Политиком цена тежимо да у
будућем периоду продајна цена одговара пуној цени
коштања наших услуга односно трошковима пружања
наших услуга. Положај јавних предузећа утврђен
законом утиче на другачију промоцију и дистрибуцију у
односу на реални сектор. Промоција као један од четири
елемента маркетинг микса у ЈКП Водовод и канализацији
углавном се састоји од односа са јавношћу са намером да
створимо и одржимо репутацију предузећа и међусобно
разумевање са корисницима наших услуга.
6. СЕГМЕНТАЦИЈА ТРЖИШТА
6.1. Тражња,понуда,набавка, конкуренција
ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија ЈП-у
Инђија су поверене делатности од општег интереса
те стога нема конкуренцију на територији Општине
Инђија, односно имамо природни и економски монопол
у овој делатности.
6.2. Управљање доспелим потраживањима
Управљање
потраживањима
од
купаца
подразумева политику кредитирања купаца као и
политику наплате доспелих потраживања. Смањењем
циклуса кредитирања купаца и ефикаснијом наплатом
потраживања утичемо на повећање ликвидности
предузећа. Због тога за наплату потраживања од
свих категорија корисника услуга ангажујемо све
расположиве кадрове предузећа како би се повећао обим
наплате из ранијих година, као и наплата потраживања
из 2019. године. У том циљу ћемо користити све мере
наплате које стоје на располагању предузећа од опомена,
утужења и остало.
6.3. Управљање доспећем обавеза
Доспеле обавезе се редовно сервисирају и
у валутном року. Те податке у складу са Законом о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама у постављену апликацију од стране
Управе за Трезор- Регистар измирења новчаних обавеза –
РИНО редовно ажурирамо.
7. СВОТ МАТРИЦА
7.1. Снаге, моћи, могућности, шансе, погодности,
претње, слабости и опасности
SWOT анализа треба да установи разлику
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између тога где се предузеће данас налази и где треба да
буде у будућности.
Снага: предности предузећа су у томе да се константно
улаже у проширење система за захватање воде и
проширење дистрибутивних система и да се константно
прати квалитет и врши хемијска и бактериолошка
исправност воде;
Слабости: се односе на губитке воде у систему као и
постојање ненаплаћених потраживања која се не могу
наплатити;
Шанса: пуштање у функцију Постројења за припрему
воде за пиће;
Претње: дотрајала опрема и делови дистрибутивних
система и финансијске препреке за изградњу постројења
за пречишћавање отпадних вода.
8. ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
8.1. Развијање модерног система управљања отпадом
Општина Инђија са општином Стара Пазова
дели заједнички регионални канализациони систем
(регионални
колектор).
Постојећа
регионална
канализација општина Инђија и Стара Пазова условила
је заједничко решавање проблема отпадних вода ове
две општине.ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија
је крајем 2017. године израдило „Акциони план за
достизање граничних вредности емисије загађујућих
материја у воде за Јавна комунална предузећа „Водовод
и канализација“ Инђија и Стара Пазова“.
8.2. Унапређење пословања надлежних сектора
Мониторинг квалитета отпадних вода на
регионалном колектору, на излазу из Инђије, а на
улазу у Стару Пазову, врши се четири пута годишње
и испуштене воде на основу анализа задовољавају
правилник о квалитету воде које се испуштају у
регионалну канализацију.
8.3. Правилници (усклађеност са законском регулативом)
Уредбом о граничним вредностима емисије
загађујућих материја у воде и роковима за њихово
достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/2011, 48/2012 и
1/2016) је прописана израда Акционог плана за достизање
граничкних вредности емисије загађујућих материја.
По наведеној Уредби Постројења за пречишћавање
отпадних вода из агломерација са оптерећењем већим од
2000 еквивалент становника (ЕС) која своје комуналне
отпадне воде испуштају у реципијент ускладиће своје
емисије са граничним вредностима емисије загаћујућих
материја прописаних Уредбом најкасније до 31.
децембра 2040. године.
9. ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД 01.01. до
30.6.2019.
9.1. Биланс успеха
Пословни приходи износе 89.304 хиљ.динара
што је 81,15% плана. Мањи физички обим услуга као и
цена воде утицао је на мање реализовање прихода. Након
више од четири године, одобрена је корекција цена
воде, које се примењују од 15.04.2018.год. Приходи од
продаје роба и услуга су 81,20% плана. Други пословни
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приходи реализовани су са 57,78%, и односе се на
приходе издавања техничких услова за изградњу нових
прикључака. Пословни расходи износе 108.507 хиљ.
дин. и мањи су од плана, индекс реализације од 92,83%.
Трошкови материјала износе 138,18% плана, а настали
су због изградње делова водоводних и канализационих
система. Трошкови горива и износе 79,48% од плана.
Трошкови зарада реализовани су са 90,40%, јер није
било исплата отпремнина као ни пријема нових радника
у планираном обиму. Трошкови производних услуга
мањи су од планираних вредности са остварењем од
64,46%. Реализација Трошкова амортизације је 99,99%.
Нематеријални трошкови су 72,23% плана. У другом
кварталу остварен је пословни губитак у висини од
19.203 хиљ.динара, што чини индекс реализације од
280,87%, настао услед мањег обима комуналних услуга
тј. мање реализације пословних прихода, диспаритета
продајне цене и цене коштања комуналних услуга,
расхода и високих трошкова амортизације мрежа.
Финансијски приходи и Приходи од камата
су мањи, са реализацијом од 45,82%, а последица су
обрачуна камате за доцње дужника. Финансијски расходи
су 386,67% плана и чине их камате на јавне приходе и
камате за лизинг (за купљена возила).У извештајном
периоду остварен је Добитак из финансирања који чини
44.68% од плана. Остали приходи реализовани су са
27%, а Остали расходи са 18,88% планираног обима.
Нето губитак у другом кварталу износи 16.244 хиљ.
динара, а планиран је нето добитак у износу од 448 хиљ.
динара.
9.2. Биланс стања
На позицији Стална имовина евидентиран је
износ од 1.495.081 хиљ. динара и реализација је 99,18%.
Нематеријална имовина је са индексом реализације
19,86% од плана. Некретнине, постројења и опрема
реализовани су са 99,31%. Грађевински објекти износе
95,93% од плана. Постројења и опрема су већи од плана
са индексом од 115,55%, због набавке багера и опреме
за видео надзор. Некретнине, постројења и опрема
у припреми са реализацијом од 126,87%, а разлог је
изградња капиталног објекта водовода повезног цевовода
Инђија, Бешка који још није пуштен у функцију. Обртна
имовина износи 115.287 хиљ. динара што је 91,03%
плана. На позицији Залихе, реализација износи 110%.
Потраживања по основу продаје износе 97% плана.
Краткорочни фин. пласмани у висини од 25.000 хиљ.
динара представља позајмицу одбрену ЈП „Инђија пут“
Инђија. На позицији Готовински еквиваленти и готовина
остварење је свега 5,75% од планираних вредности, а
разлог је дата позајмица Јавном предузећу за управљање
путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија.
Активна временска разграничења углавном се односе
на осигурање за будући период и део лизинг накнаде
и износе 201,40% од плана. Укупна актива износи
1.611.614 хиљ. динара што је 98,67% планираног обима.
Ванбилансна актива је без промена и износи 162.930
хиљ.динара и чини је изграђена регионална канализација
од Инђије до Старе Пазове, као и улагања у Генерални
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пројекат Источни Срем. Очекује се решавање пословно
књижног статуса ове имовине у наредном периоду.
Капитал износи 1.410.231 хиљ.динара што је
97,57% плана. Резерве износе 2.398 хиљ.динара што
није довољан износ за покириће губитака из претходног
периода. Стање нереализованих губитака по основу
хартија од вредности и других компоненти износи 184
хиљ.динара што је 7,36 пута више од плана (формира се
на крају године кад се доноси одлука о резервисању за
отпремнине за запослене).
Укупан Губитак износи 63.955 хиљ.динара
што је 211,69% од планираног. Губитак ранијих година
могуће је измирити из средстава резерви, нераспоређене
добити или капитала. Губитак из текуће године од 16.244
хиљ. динара није планиран.
Дугорочна резервисања реализована су са
118,69%. Дугорочне обавезе реализоване су са 68,19%,
и чине их обавезе које се могу конвертовати у капитал,
пуштањем у функцију објеката грађених од државних
субвенција. Одложене пореске обавезе износе 117,30%
плана. Краткорочне обавезе остварене су са 173,01
% у односу на планске вредности и благовремно се
сервисирају. На позицији Примљени аванси, депозити и
кауције је износ од 403 хиљ. динара који није планиран.
Обавезе из пословања износе 263,99% од планираних
и односе се на обавезе према добављачима. Остале
краткорочне обавезе су 101,54% од плана, а чине их
укалкулисане обавезе за зараде и остали трошкови
запослених а који су исплаћене по истеку извештајног
периода. Обавезе по основу пореза на додату вредност
реализоване су са 0,4% јер је на крају извештајног
периода већи порез на додату вредност садржан у
улазним рачунима. Обавезе за остале порезе, доприносе
и друге дажбине су 62% плана и чине их обавезе за
јавне приходе (накнаде за коришћење воде и одвођење
отпадних вода) и измирене су у валути у јулу. Пасивна
временска разграничења приказана су са релаизацијом
од 98%. Укупна пасива као резултат горе наведених
остварења једнака је укупној активи и износи 1.611.614
хиљ. динара што је 98,67% од планираног износа.
9.3. Извештај о токовима готовине
У извештајном периоду 01.01.-30.06.2019. год.
остварен је прилив готовине од 135.989 хиљ.динара што
је 115% плана и одлив готовине од 158.496 хиљ. дин што
је 133% плана. Веће одступање је на позицији Остали
приливи из редовног пословања где је планирано 3.925
хиљ. динара а реализовано 18.985 хиљ. динара што је
4,84 пута више од плана. Ово одступање настало је
услед враћања позајмице од 15.000 хиљ. дин. од стране
ЈП „Ингас“.
Веће одступање на позицији Одливи готовине
из активности финансирања где је реализација 191,76%,
настало је због позајмице дате ЈП „Инђија пут“ и
ислата за цевовод Инђија – Бешка. Готовина на крају
обрачунског периода мања је од плана и износи 1.617
хиљ. дин. што је свега 5,75%, јер је остварен нето одлив
готовине од 22.507 хиљ. динара.
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9.4. Имовина (средства предузећа у периоду 01.до 30.6.
2019).
Стална и обртна имовина
Исказано детаљно у билансу стања
9.5. Неуплаћени уписани капитал у посматраном
периоду - нема
9.6. Основна средства(земљиште,грађевински објекти,
опрема – у посматраном периоду
Исказано у билансу стања
9.7. Обавезе из пословања у посматраном периоду
Обавезе из пословања се углавном односе на
обавезе према добављачима које се углавном редовно
сервисирају по РИНУ.
9.8. Финансијска задуженост у посматраном периоду.
Исказано у билансу стања – нема задужења
9.9. Извори финансирања на основу задужености у
посматраном периоду
9.10. Финансијске информације за посматрани период
Исказано у билансу стања
9.11. Финансијски параметри за посматрани период
Исказано у билансу стања
9.12. Рентабилност инвестиционог капитала
Предузеће има значајна капитална улагања у
средства предузећа од којих се користи очекују у периоду
дужем од једне године. Та улагања се односе на изградњу
бунара и дистрибутивних система за водоснабдевање
и одвођење отпадних вода. Сама намена уложених
средства указује о значају истих као општег добра те је
из тог разлога оцена рентабилности нешто другачија у
односу на реални сектор. Ако знамо да је рентабилност
способност предузећа да са уложеним средствима
оствари максимални профит онда у нашем случају
капиталних улагања сматрамо да је максимални профит
то што ће грађани наше општине имати непрекидно
квалитетну комуналну услугу у одрживом систему .
9.13. Ризици; оперативни, пословни,финансијски и
комбиновани
Пословање Предузећа је изложено различитим
финансијским
ризицима:
тржишном
ризику,
финансијском ризику (девизном и каматном), кредитном
ризику и ризику ликвидности. Финансијски ризици се
сагледавају на временској основи и превасходно се
избегавају умањењем изложености предузеће овим
ризицима. Предузеће не користи никакве финансијске
инструменте заштите од ефеката финансијских ризика
на пословање из разлога што такви инструменти нису у
широкој употреби, нити постоји организовано тржиште
таквих инструмената у Републици Србији.
Тржишни ризик предузеће је осетљиво на
присуство системских ризика који подразумевају ризике
економског окружења у оквиру државе, привредне гране
и сл. на које предузеће не може да утиче: инфлација,
промена пореских прописа, царинских прописа,
лимитирање каматних стопа, привредног окружења,
конкуренције, сировинске базе и сл. Уколико постоје
несистемски ризици, они се идентификују кроз
успешност пословања управе предузећа.
Кредитни ризик предузеће је изложено
кредитном ризику који представља ризик да дужници
неће бити у могућности да дуговања према предузећу
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измире у потпуности и на време, што би имало за
резултат финансијски губитак предузећа. Кредитни
ризик обухвата дугорочне и краткорочне финансијске
пласмане, потраживања и дате гаранције и јемства
трећим лицима.
У Републици Србији не постоје специјализоване
рејтинг агенције које врше независну класификацију
и рангирање привредних друштава. Услед тога,
предузеће је принуђено да користи остале јавно
доступне финансијске информације (нпр. податке о
бонитету које пружа Агенција за привредне регистре)
и интерне историјске податке о сарадњи са одређеним
пословним партнером у циљу одређивања његовог
бонитета. На основу бонитета купца, утврђује се
износ његове максималне кредитне изложености, у
складу са пословном политиком усвојеном од стране
руководства предузеће. Износ максималне кредитне
изложености ревидира се најмање једном годишње.
У случају повећања износа доспелих потраживања и
сходно томе повећане изложености кредитном ризику,
предузеће примењује механизме предвиђене пословном
политиком.
Ризик ликвидности руководство предузећа
управља ризиком ликвидности на начин који му
обезбеђује да предузеће у сваком тренутку мора да
испуњава све своје доспеле обавезе. Предузеће управља
ризиком ликвидности одржавајући одговарајуће новчане
резерве, праћењем планираних и стварних новчаних
токова и одржавањем адекватног односа прилива
финансијских средстава и доспећа обавеза.
9.14. Нето обртни фонд
Нето обртни фонд се дефинише као разлика
између дугорочних извора финансирања (дугорочне
обавезе и сопствени капитал) и сталних средстава.
Дугорочни извори финансирања (Дугорочне обавезе +
капитал) износе 1.478.945 хиљада динара , а стална
имовина 1.495.081 хиљада динара. Нето обртни фонд
је 16.136 хиљада динара. Из дугорочних извора смо
покрили сталну имовину и још нам остаје значајан износ
за обртну имовину те имамо дугорочну финансијску
равнотежу.
9.15. Вертикална анализа биланса стања је однос
појединих билансних позиција у односу на одређену
билансну позицију која се исказује као 100% а остале
позиције се исказују као проценат од те основне
позиције. Ако као основу за вертикалну анализу узмемо
вредност укупне активе односно пасиве онда је:
АКТИВА БИЛАНСА СТАЊА
Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке,
софтвер и остала права		
0,00
Остала нематеријална имовина 0,00
Земљиште			
0,15
Грађевински објекти		
78,69
Постројења и опрема		
3,29
Некретнине, постројења и опрема у припреми
10,63
Одложена пореска средстава
0,08
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Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар
					
1,23
Купци у земљи				
3,17
Друга потраживања			
0,85
Краткорочни кредити и зајмови у земљи 1,55
Готовински еквиваленти и готовина
0,10
Порез на додату вредност		
0,19
Активна временска разграничења		
0,06
Укупна актива				

100

ПАСИВА БИЛАНСА СТАЊА
Државни капитал

		

90,43

Друштвени капитал			

0,90

Резерве					
0,15
Нерализовани губици по основу ХОВ И других
компоненти осталог свеобухватног резултата
-0,01
Нераспоређени добитак ранијих година 0,01
Губитак ранијих година			
-2,96
Губитак текуће године			
-1,01
Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених
					
0,52
Обавезе које се могу конвертовати у капитал
3,75
Обавезе по основу финансијског лизинга
0,51
Одложене пореске обавезе
		
1,89
Примљени аванси, депозити и кауције
0,03
Добављачи у земљи
			
1,64
Остале краткорочне обавезе
		
0,25
Обавезе по основу пореза на додату вредност
0,00
Обавезе за остале порезе доприносе ио друге дражбине
						
0,02
Пасивна временска разграничења 		
3,87
Укупна пасива				

100,00

9.16. Рачуноводствене политике и рачуноводствени
стандарди
У наредном тексту дајемо извод из Правилника
о рачуноводству ЈКП Водовод и канализација Инђија
III РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ
Члан 16.
Рачуноводствене политике су посебна начела,
основи конвенције, правила и пракса које је усвојило
предузеће за припремање и приказивање финансијских
извештаја у складу са Међународним стандардима
финасијског извештавања.
Усвојене рачуноводствене политике односе
се на признавање, мерење и процењивање средстава,
обавеза, прихода и расхода предузећа.
Нематеријална улагања

Члан 17.
Нематеријална улагања су средства која се
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могу идентификовати као немонетарна и без физичког
обележја.
Као нематеријална улагања признају се и
подлежу амортизацији нематеријална улагања која
испуњавају услове прописане МРС 38 Нематеријална
улагања, имају корисни век трајања дужи од годину
дана.
Уколико нематеријално улагање не испуњава
услове из става 2. овог члана признаје се на терет расхода
периода у коме је настало.
Почетно мерење нематеријалних улагања врши
се по набавној вредности или цени коштања.
Накнадно мерење након почетног признавања
нематеријалних улагања врши се по трошковном
моделу из МРС 38 Нематеријална улагања, односно
по набавној вредности или цени коштања, умањеној за
исправке вредности по основу кумулиране амортизације
и обезвређења.
Амортизација
нематеријалних
улагања
која подлежу амортизацији врши се применом
пропорционалног метода у року од 5 година осим
улагања чије је време утврђено уговором, када се
отписивање врши у роковима који проистичу из уговора.
За нематеријална улагања са неограниченим
веком трајања не обрачунава се амортизација.
Обрачун амортизације нематеријалних улагања
врши се од месеца када је нематеријално улагање
стављено у употребу.
Основицу
за
обрачун
амортизације
нематеријалних улагања чини набавна вредност,
односно цена коштања умањена за преосталу вредност.
Преостала вредност нематеријалних улагања
сматра се једнаком нули, осим када:
1) постоји уговорна обавеза трећег лица да откупи
нематеријално средство на крају његовог преосталог
века трајања, или
2) за то нематеријално средство, односно улагање
постоји активно тржиште на којем се може одредити
преостала вредност и то тржиште ће трајати и на крају
века тог нематеријалног средства, односно улагања.
Накнадни издатак који се односи на
нематеријално улагање након његове набавке или
завршетка увећава вредност нематеријалног улагања ако
испуњава услове да се призна као стално средство, тј.
ако је век трајања дужи од годину дана.
Накнадни издатак који не задовољава претходне
услове исказује се као трошак пословања у периоду у
којем је настао.
За накнадни издатак који увећава вредност
нематеријалног улагања коригује се и набавна вредност.
Нематеријална улагања која су, према МСФИ 5
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Стална средства намењена продаји и пословања која престају класификована као средства намењена продаји, на
дан биланса исказују се као обртна средства и процењују се по нижој вредности између књиговодствене и фер
(поштене) вредности умањене за трошкове продаје.
Основна средства

Члан 18.
Као некретнине, постројења и опрема признају се и подлежу амортизацији материјална средства која
испуњавају услове за признавање прописане МРС 16 Некретнине, постројења и опрема, чији је корисни век трајања
је дужи од годину дана.
Почетно мерење некретнина, постројења и опреме који испуњавају услове за признавање као стално
средство, врши по набавној вредности или по цени коштања.
У набавну вредност, односно цену коштања некретнине, постројења и опреме укључују се и трошкови
камата који су настали по основу изградње или набавке тих средстава ако су испуњени услови за примену допуштеног
алтернативног поступка из МРС 23 Трошкови позајмљивања. и члана 34. овог Правилника.
Накнадно мерење након почетног признавања некретнина, постројења и опреме врши се по трошковном
моделу из МРС 16 Некретнине, постројења и опрема, односно по набавној вредности или цени коштања, умањеној
за исправке вредности по основу кумулиране амортизације и обезвређења..
Амортизација некретнина, постројења и опреме врши се применом пропорционалног метода.
Приликом обрачуна амортизације некретнина, постројења и опреме користиће се следећи век трајања и
стопе амортизације:
Редни 1. ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ И ПОСТРОЈЕЊА
број
1.1.

1.2.
1.3.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

Грађевински објекти високоградње и нискоградње
армиранобетонске конструкције (резервоари водоторњеви,
водоводна мрежа, управне зграде) као и постројења која се
сматрају самосталним грађевинским објектом
Грађевински објекти - бунари
Остали грађевински објекти
2. ОПРЕМА
Опрема (електромашинакса производна и преносна опрема,
опрема за хлорисање и постројења осим постројења која су
наведена под тачком 1.1.)
Погонски и пословни инвентар (стројеви,алати,
транспортна средства и уређаји), авиони и шинска возила
Намештај, пословни инвентар, остала канцеларијска
опрема
Рачунарска опрема, софтвер, телекомуникациона опрема,
путничка моторна возила, возила на моторни погон и
прикључни уређаји

Корисни
век трајања
амортизације
76,92

Стопа амортизације

15
10

6.67%
10%

5

20%

10

10%

10

10%

5

20%

1,3%

3.
4.
5.
6.

3. ТРАЈНИ НАСИПИ
10
10%
4. ОСНОВНО СТАДО
5
20%
5. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА
5
20%
6. ОСТАЛА НЕПОМЕНУТА СРЕДСТВА
10
10%
Основицу за обрачун амортизације некретнина, постројења и опреме чини набавна вредност, односно цена
коштања умањена за преосталу вредност.
Преостала вредност се процењује према вредностима на дан набавке.
Процену преостале вредности некретнине, постројења и опреме врши посебна комисија за процену
преостале вредности коју образује директор предузећа.
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Преостала вредност се утврђује и умањује
основицу за обрачун амортизације у случају када
постоји јасна политика предузећа да се средство отуђи
пре истека рока трајања или када је вредност на крају
периода коришћења средства (вредност отпада) значајна.
Накнадни издатак који се односи на некретнину,
постројење и опрему након његове набавке или
завршетка, увећава вредност средства ако испуњава
услове да се призна као стално средство, тј. ако је век
трајања дужи од годину дана.
Накнадни издатак који не задовољава претходне
услове исказује се као трошак пословања у периоду у
којем је настао. Такође, ако је накнадни издатак настао
претежно по основу рада, потрошног материјала и
ситнијих резервних делова тај издатак се исказује као
текући трошак одржавања.
За накнадни издатак који увећава вредност
нематеријалног улагања коригује се и набавна вредност.
Ако је век трајања уграђеног дела, признатог
као накнадни издатак, различит од века трајања средства
у које је уграђен, онда се тај део води као посебно
средство и амортизује у току корисног века трајања.
Одстрањен део се расходује по процењеној
вредности ако није могуће утврдити његову
књиговодствену вредност.
Некретнине постројења и опрема који су,
према МСФИ 5 Стална средства намењена продаји и
пословања која престају класификовани као средства
намењена продаји, на дан биланса исказују се као обртна
средства и процењују се по нижој вредности између
књиговодствене и фер (поштене) вредности умањене за
трошкове продаје.
Улагања на туђим основним средствима ради
обављања делатности признају се и исказују се на
посебном рачуну као основна средства под условом да су
испуњени услови за признавање из става 1. овог члана.
Амортизација улагања на туђим основним средствима
врши се на основу процењеног века коришћења који је
утврђен уговором са власником тих средстава. “
Алат и ситан инвентар

Члан 19.
Као стално средство признају се и подлежу
амортизацији средства алата и ситног инвентара, чији је
корисни век трајања дужи од годину дана.
Средства алата и инвентара која не задовољавају
услове из става 1. овог члана исказују се као обртна
средства (залихе).
Резервни делови

Члан 20.
Као стално средство признају резервни делови,
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чији је корисни век трајања дужи од годину дана.
Такви резервни делови, по уградњи, увећавају
књиговодствену вредност средства у које су уграђени.
Резервни делови који не задовољавају услове из
става 1. овог члана, приликом уградње, исказују се као
трошак пословања.
Инвестиционе некретнине
Члан 21.
Инвестициона некретнина предузећа је
некретнина (неко земљиште или зграда – или део
зграде – или и једно и друго), коју (предузеће као
власник или корисник финансијског лизинга) држи ради
остваривања зараде од издавања некретнине или ради
увећања вредности капитала или ради и једног и другог,
а не ради:
(а) употребе за производњу или снабдевања робом
или пружање услуга или за потребе административног
пословања; или
(б) продаје у оквиру редовног пословања.
Почетно мерење инвестиционе некретнине
приликом стицања (набавке) врши се по набавној
вредности или цени коштања. При почетном мерењу,
зависни трошкови набавке укључују се у набавну
вредност или цену коштања
Накнадни издатак који се односи на већ признату
инвестициону некретнину приписује се исказаном
износу инвестиционе некретнине ако испуњава услове
да се призна као стално средство, тј. ако је век трајања
дужи од годину дана и ако је вредност накнадног
издатка виша од просечне бруто зараде по запосленом
у Републици, према последњем објављеном податку
републичког органа надлежног за послове статистике.
Накнадни издатак који не задовољава услове из
става 3. овог члана исказује се као трошак пословања у
периоду у којем је настао након почетног признавања,
накнадно мерење инвестиционе некретнине врши се по
моделу поштене вредности.
Поштена вредност инвестиционе некретнине
је њена тржишна вредност. Поштена вредност мери се
као највероватнија цена која реално може да се добије на
тржишту, на дан биланса стања, у складу са дефиницијом
поштене вредности.
Процену поштене вредности инвестиционе
некретнине комисија за процену поштене вредности
коју образује директор предузећа
Добитак или губитак настао због промене
поштене вредности инвестиционе некретнине укључује
се у нето добитак или нето губитак периода у којем је
настао.
Инвестиционе некретнине не подлежу обрачуну
амортизације.
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Стална средства намењена продаји и пословања која
престају
Члан 22.
Предузеће признаје и исказује стално средство
(или расположиву групу) као средство намењено продаји
у складу са МСФИ 5 Стална средства намењена продаји
и пословања која престају ако се његова књиговодствена
вредност може првенствено повратити кроз продајну
трансакцију, а не кроз наставак коришћења.
Да би средство било класификовано (признато)
као стално средство намењено продаји, поред услова из
става 1. овог члана који проистиче из дефиниције тог
средства, потребно је да буду испуњени још и следећи
услови:
– средство мора бити доступно за моменталну продају у
свом тренутном стању;
– продаја средства мора бити јако вероватна у року од
једне године од дана признавања као средства намењеног
продаји. Овај услов подразумева да се сачини план
продаје или донесе одлука о продаји средства и да се
започне са тражењем купаца (јавна продаја, непосредни
преговори са потенцијалним купцима и сл.). Да би
продаја средства била јако вероватна мора постојати
тржиште за то средство, а понуђена цена мора бити
разумно утврђена, тако да омогућава продају средства у
року од годину дана.
Средство које је отписано (амортизовано),
односно средство чија је неотписана (садашња, односно
књиговодствена) вредност безначајна неће бити
призната као средство намењено продаји.
Стално средство које је признато као средство
намењено продаји мери се (исказује) по нижем износу
од: књиговодствене вредности и фер (поштене)
вредности умањене за трошкове продаје.
Књиговодствена вредност је садашња вредност
исказана у пословним књигама.
Фер (поштена) вредност је износ за који средство
може да буде размењено, или обавеза измирена, између
обавештених и вољних страна у независној трансакцији,
тј тржишна вредност на дан продаје.
Трошкови продаје су трошкови који се могу
директно приписати продаји средства и који не
обухватају финансијске трошкове и трошкове пореза
на приход. Трошкови продаје одмеравају се према
садашњој висини, а не према висини која се очекује у
моменту будуће продаје.
Дугорочни финансијски пласмани
Члан 23.
У оквиру дугорочних финансијских пласмана
исказују се учешћа у капиталу зависних правних
лица, учешћа у капиталу повезаних правних лица и
учешћа у капиталу других правних лица и дугорочне
хартије од вредности расположиве за продају. Такође,
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у оквиру дугорочних финансијских пласмана исказују
се дугорочни кредити и зајмови зависним, повезаним
и другим правним лицима, дугорочни кредити у земљи
и иностранству, хартије од вредности које се држе до
доспећа и остали дугорочни пласмани.
Наведени пласмани представљају финансијска
средства која се приликом почетног признавања мере по
њиховој набавној вредности која представља поштену
вредност надокнаде која је дата за њих. Трансакциони
трошкови укључују се у почетно мерење свих
финансијских средстава.
Члан 24.
У посебним финансијским извештајима
матичног предузећа, улагања у зависна предузећа
која се обухватају у консолидованим финансијским
извештајима, као и она која су искључена из
консолидованих финансијских извештаја исказују се по
методу набавне вредности.
Члан 25.
Учешћа у капиталу придружених правних
лица над чијим пословањем постоји значајан утицај
(учешће у акцијама са правом гласа од 20% до 50%) и
други услови дефинисани МРС 28 Рачуноводствено
обухватање улагања у придружена предузећа мере се
према методу набавне вредности.
Хартије од вредности намењени продаји
исказују се по фер (поштеној) вредности на дан
састављања финансијских извештаја.
Хартије од вредности које се држе до доспећа
исказују се по амортизованом трошку применом методе
ефективне каматне стопе.
Залихе

Члан 26.
Залихе су средства (а) која се држе за продају
у уобичајеном току пословања; (б) која су у процесу
производње а намењене су за продају или (ц) у облику
материјала или помоћних средстава која се троше у
процесу производње или приликом пружања услуга.
Залихе обухватају:
1) основни и помоћни материјал који ће бити
искоришћени у процесу производње;
2) недовршене производе чија је производња у току;
3) готове производе које је произвело предузеће и
4) робу која је набављена и држи се ради препродаје,
укључујући некретнине (земљиште, грађевинске објекте
и остале некретнине) прибављене ради даље продаје.
Залихе материјала, недовршене производње,
готових производа и робе, рачуноводствено се обухватају
у складу са МРС 2 Залихе.
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Залихе материјала

Члан 27.
Залихе материјала које се набављају од
добављача мере се по набавној вредности или по нето
продајној вредности, ако је нижа.
Залихе материјала који је произведен као
сопствени учинак предузећа мере по цени коштања или
по нето продајној вредности ако је нижа.
Набавну вредност или цену коштања залиха
чине сви трошкови набавке, трошкови производње
(конверзије) и други трошкови настали довођењем
залиха на њихово садашње место и стање.
Трошкови набавке материјала обухватају
набавну цену, увозне дажбине и друге порезе (осим
оних које предузеће може накнадно да поврати од
пореских власти као што је ПДВ који се може одбити
као претходни порез), трошкове превоза, манипулативне
трошкове и друге трошкове који се могу директно
приписати набавци материјала. Попусти, рабати и друге
сличне ставке одузимају се при утврђивању трошкова
набавке.
Када се материјал производи као производ
сопствене производње и даље користи у наредној фази
процеса производње, његова процена врши се у висини
трошкова производње тих залиха, а највише до нето
продајне вредности тих залиха.
Материјал се отписује испод трошкова
набавке, односно цене коштања и утврђује губитак због
обезвређења ако се очекује да ће готови производи у
које ће бити уграђен материјал бити продати по нето
продајној цени нижој од цене коштања (трошкова
производње) готових производа.
Као апроксимација за нето продајну вредност
готових производа у које ће бити уграђен односни
материјал, за сврхе утврђивања губитака због
обезвређења, користи се трошак замене материјала,
односно набавна цена или цена коштања тог или сличног
материјала на дан утврђивања обезвређења.
Процену нето продајне вредности залиха
материјала врши посебна комисија коју образује
директор предузећа.
Обрачун излаза (утрошка) залиха материјала,
врши се по методи просечне пондерисане цене.
Утврђивање пондерисане просечне цене врши се после
сваког новог улаза материјала.
Залихе недовршене производње и готових производа
Члан 28.
Залихе недовршене производње мере се по цени
коштања или по нето продајној вредности, ако је нижа.
Цена коштања, односно трошкови производње
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(конверзије) залиха обухватају трошкове који су
директно повезани са јединицама производа, као
што је директна радна снага. Они, такође, обухватају
систематско додељивање фиксних и промењивих
режијских трошкова који настају приликом утрошка
материјала за производњу готових производа. Фиксни
режијски трошкови су они индиректни трошкови
производње који су релативно константни, без обзира на
обим производње, као што су амортизација и одржавање
фабричких зграда и опреме, као и трошкови руковођења
и управљања фабриком. Промењиви режијски трошкови
су они индиректни трошкови производње који се мењају,
директно или скоро директно, сразмерно промени
обима производње, као што су индиректни материјал и
индиректна радна снага.
Додељивање фиксних режијских трошкова
трошковима производње заснива се на уобичајеном
капацитету производних објеката. Уобичајени капацитет
је производња за коју се очекује да ће у просеку бити
остварена током више периода или сезона у нормалним
околностима, узимајући при том у обзир губитак
капацитета услед планираног одржавања. Стварни
ниво производње може да се користи, ако је приближан
уобичајеном капацитету. Износ фиксних режијских
трошкова који се додељују свакој јединици производње
не може да се последично повећа због ниске производње
или неискоришћености постројења. Недодељени
режијски трошкови признају се као расход у периоду
у којем су настали. У периодима неуобичајено велике
производње, износ фиксних режијских трошкова који
је додељен свакој јединици производа смањује се тако
да се залихе не мере изнад цене коштања. Промењиви
режијски трошкови додељују се свакој јединици
производа на основу стварне употребе производних
капацитета.
Резултат производног процеса може да буде
више производа који се производе истовремено. То
је случај, на пример, када се производе заједнички
производи или када постоје производ и нузпроизвод. Кад
трошкови производње сваког производа не могу посебно
да се одреде, тада се додељују производима на разумној
и доследној основи. На пример, додељивање може
да буде засновано на релативној продајној вредности
сваког производа, у фази производног процеса када
се производи могу одвојено идентификовати или по
окончању производње. Већина нузпроизвода је по својој
природи безначајна. Када је то случај, они се углавном
мере по нето продајној вредности и та вредност се
одузима од цене коштања главног производа. Као
резултат овога, исказани износ главног производа не
разликује се значајно од његове цене коштања.
Други трошкови укључују се у цену коштања
залиха само у мери у којој су настали приликом довођења
залиха на њихово садашње место и у садашње стање.
На пример, у цену коштања залиха могу се укључити
и непроизводни режијски трошкови или трошкови
пројектовања производа за посебне купце.
Трошкови који се не укључују у цену коштања
залиха недовршене производње и готових производа и
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који се признају на терет расхода су:
(а) неуобичајено велико расипање материјала, радне
снаге или други трошкови производње;
(б) трошкови складиштења (осим ако ти трошкови нису
неопходни у процесу производње пре наредне фазе
производње);
(ц) режијски трошкови администрације који не
доприносе довођењу залиха на садашње место и у
садашње стање, и
(д) трошкови продаје.
У
одређеним
околностима,
трошкови
позајмљивања се укључују у цену коштања залиха. Те
околности су утврђене допуштеним алтернативним
поступком из МРС 23 Трошкови позајмљивања.
Цена коштања залиха ставки које обично нису
међусобно замењиве или услуга које су произведене и
раздељене на посебне пројекте утврђује се путем јасне
идентификације сваког појединачног трошка.
Јасна идентификација трошка значи да су
специфични трошкови додељени идентификованим
ставкама залиха. То је одговарајући поступак за ставке
који су раздељене на специфичне пројекте, без обзира
на то да ли су купљене или произведене. Међутим,
јасна идентификација трошкова није одговарајући
поступак када постоји велики број ставки залиха, које
су обично међусобно замењиве. У таквим околностима,
за утврђивање ефеката на нето добитак или губитак
периода могла би да се користи метода одабира оних
ставки које остају у залихама.
Излаз залиха недовршене производње и готових
производа утврђује се по методи пондерисане просечне
цене.
Утврђивање пондерисане просечне цене
врши се после сваког новог улаза залиха недовршене
производње, односно готових производа.
Нето продајна вредност залиха недовршене
производње представља процењену продајну вредност
готових производа, умањену за процењене трошкове
довршавања и процењене трошкове продаје.
Нето продајна вредност залиха готових
производа представља процењену продајну вредност
умањену за процењене трошкове продаје.
Процењени
трошкови
продаје
залиха
недовршене производње и готових производа, за
потребе свођења ових залиха на нето продајну вредност,
утврђују се на бази искуственог вишегодишњег учешћа
ових трошкова у приходима од продаје.
Процењени трошкови довршавања, за потребе
свођења залиха недовршене производње на нето
продајну вредност, утврђују се на бази претпостављеног
степена завршености и обрачунате цене коштања залиха
недовршене производње.
Отписивање залиха недовршене производње,
односно готовинских производа врши се за сваки
производ посебно.
Процену нето продајне вредности залиха
недовршене производње и готових производа врши
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посебна комисија коју образује директор предузећа.
Залихе робе

Члан 29.
Залихе робе мере се по набавној вредности или
по нето продајној вредности, ако је нижа.
Набавну вредност чини фактурна цена
добављача, увозне дажбине и други порези (осим оних
које предузеће може накнадно да поврати од пореских
власти као што је ПДВ који се може одбити као претходни
порез), трошкови превоза, манипулативни трошкови
и други трошкови који се могу директно приписати
стицању залиха робе. Попусти, рабати и друге сличне
ставке одузимају се при утврђивању трошкова набавке
робе.
Нето продајна вредност представља процењену
продајну вредност умањену за процењене трошкове
продаје.
Процењени трошкови продаје залиха робе, за
потребе свођења ових залиха на нето продајну вредност,
утврђују се на бази искуственог вишегодишњег учешћа
ових трошкова у приходима од продаје робе.
Утврђивање нето продајне вредности врши се
за сваку ставку залиха робе посебно.
Процену нето продајне вредности залиха
робе врши посебна комисија коју образује директор
предузећа.
Обрачун излаза (продаје) залиха робе, врши се
по методи пондерисане просечне цене.
Утврђивање пондерисане просечне цене робе
врши се после сваког улаза залиха.
Ако се залихе робе воде по продајним ценама,
обрачун разлике у цени врши се тако да вредност излаза
робе и вредност робе на залихама буде исказана по
методи просечне пондерисане цене.
Обрачун оствареног дела разлике у цени
приликом свођења залиха робе са продајне цене на
набавну цену врши се на нивоу сваке врсте робе.
Краткорочна потраживања и пласмани
Члан 30.
Краткорочна
потраживања
обухватају
потраживања од купаца повезаних (матичног, зависних
и придружених) и осталих правних и физичких лица
у земљи и иностранству по основу продаје производа,
робе и услуга.
Краткорочни пласмани обухватају кредите,
хартије од вредности и остале краткорочне пласмане са
роком доспећа, односно продаје до годину дана од дана
биланса.
Краткорочна потраживања од купаца мере се по
вредности из оригиналне фактуре.
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Ако се вредност у фактури исказује у страној
валути, врши се прерачунавање у извештајну валуту по
курсу важећем на дан трансакције.
Промене девизног курса од датума трансакције
до датума наплате потраживања исказују се као курсне
разлике у корист прихода или на терет расхода.
Потраживања исказана у страној валути на дан
биланса прерачунавају се према важећем курсу, а курсне
разлике признају се као приход или расход периода.
Доспела потраживања од привредних субјеката
остварених по основу продаје којима је протекао рок за
наплату преко 180 дана на дан састављања периодичног
односно годишњег рачуна, исправљају се индиректно
у висини 100% доспелих ненаплаћених потраживања
а на основу прегледа доспелих потраживања од купаца
старијих од 180 дана.
Остали доспели пласмани и потраживања
доспели преко 180 дана исказани у пословним књигама
на дан састављања периодичног или годишњег рачуна
за које се процени да се неће наплатити исправљају се
индиректно у висини 100% а на основу прегледа истих
овереног од стране директора.
Доспела потраживања од тужених субјеката
на дан састављања годишњег рачуна исправљају се
индиректно у висини од 70% .
Неће се вршити индиректна исправка доспелих
потраживања од лица којима се истовремено дугује.
Када је немогућност наплате потраживања
извесна и документована (доказ о неуспелој наплати
судским путем), или је донета одлука органа управљања –
Надзорног одбора о отпису потраживања, исправка се
врши директним отписом.
Обавезе

Члан 31.
Обавезама сматрају се дугорочне обавезе
(обавезе према повезаним правним лицима и правним
лицима са узајамним учешћем, дугорочни кредити,
обавезе по дугорочним хартијама од вредности и остале
дугорочне обавезе), краткорочне финансијске обавезе
(обавезе према повезаним правним лицима и правним
лицима са узајамним учешћем, краткорочни кредити и
остале краткорочне финансијске обавезе), краткорочне
обавезе из пословања (добављачи и остале обавезе из
пословања) и остале краткорочне обавезе.
Краткорочним обавезама сматрају се обавезе
које доспевају у року од годину дана од дана састављања
финансијских извештаја.
Обавеза је свака обавеза која представља
уговорну обавезу:
а) предаје готовине или другог финансијског средства
другом предузећу; или
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б) размене финансијских инструмената са другим
предузећем под потенцијално неповољним условима.
Дугорочним обавезама сматрају се обавезе које
доспевају за плаћање у периоду дужем од годину дана од
дана састављања финансијских извештаја.
Део дугорочних обавеза који доспева за плаћање
у периоду краћем од годину дана од дана састављања
финансијских извештаја исказују се као краткорочне
обавезе.
Предузеће може да има уговорну обавезу
која може да се измири било плаћањем финансијским
средствима, било плаћањем сопственим акцијама. У
том случају, уколико број акција који је потребан за
измирење обавеза варира са променама њихове поштене
вредности, тако да се плаћање врши у износу поштене
вредности акција који је једнак износу уговорне обавезе,
ималац обавезе није изложен добитку или губитку
насталом услед промене цена његових акција. Таква
обавеза се рачуноводствено обухвата као финансијска
обавеза предузећа.
Приликом почетног признавања предузеће
мери финансијску обавезу по њеној набавној вредности
која представља поштену вредност надокнаде која је
примљена за њу. Трансакциони трошкови се укључују у
почетно мерење свих финансијских обавеза.
Након почетног признавања, предузеће мери
све финансијске обавезе по амортизованој вредности,
осим обавезе које држи ради трговања и деривата који
представљају обавезе које мери по поштеној вредности.
Обавезе у страној валути, као и обавезе са
валутном клаузулом, процењују се на дан састављања
финансијских извештаја по средњем курсу стране
валуте на дан састављања финансијских извештаја.
Разлике које се том приликом обрачунају обухватају се
као расходи и приходи периода.
Смањење
обавеза
по
основу
закона,
ванпарничног поравнања и сл. врши се директним
отписивањем.
Дугорочна резервисања
Члан 32.
Дугорочно резервисање се признаје када: а)
предузеће има обавезу (правну или стварну) која је
настала као резултат прошлог догађаја, б) је вероватно
да ће одлив ресурса који садрже економске користи
бити потребан за измирење обавеза, и ц) износ обавезе
може поуздано да се процени. Уколико ови услови нису
испуњени резервисање се не признаје.
Дугорочна резервисања обухватају резервисања
за трошкове у гарантном року, резервисања за трошкове
обнављања природних богатстава, резервисања за
задржане кауције и депозите, резервисања за трошкове
реструктурирања предузећа резервисања за пензије,
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и остала дугорочна резервисања за покриће обавеза
(правних или стварних), насталих као резултат прошлих
догађаја, за које је вероватно да ће изазвати одлив
ресурса који садрже економске користи, ради њиховог
измиривања и које се могу поуздано проценити (на
пример, спорови у току), као и резервисања за издате
гаранције и друга јемства.
Дугорочна резервисања за трошкове и ризике
прате се по врстама, а њихово смањење, односно
укидање врши се у корист прихода.
губитке.

Резервисања се не признају за будуће пословне

Резервисања се разликују од других обавеза
као што су, на пример, обавезе према добављачима и
обрачунате обавезе, јер је код њих присутна неизвесност
у погледу рока настанка или износа будућих издатака
који су потребни за измирење.
Мерење резервисања врши се у износу који
је признат као резервисање и он представља најбољу
процену издатка који је потребан за измирење садашње
обавезе на дан биланса стања.
Резервисања се испитују на дан сваког биланса
стања и коригују тако да одражавају најбољу садашњу
процену. Ако више није вероватно да ће одлив ресурса
који представљају економске користи бити потребан за
измирење обавезе, резервисање се укида.
Тамо где је учинак временске вредности новца
значајан, износ резервисања представља садашњу
вредност издатака за које се очекује да ће бити потребни
за измирење обавезе.
Због временске вредности новца, резервисања у
вези са одливима готовине који настају одмах после дана
биланса стања штетнија су од оних где одливи готовине
у истом износу настају касније. Резервисања се, дакле,
дисконтују, тамо где је учинак значајан.
Дисконтна стопа је стопа пре опорезивања која
одражава текуће тржишне процене временске вредности
новца и ризика специфичних за обавезу. Дисконтна
стопа не одражава ризике за које су процене будућих
токова готовине кориговане.
Приходи и расходи

Члан 33.
Приходи обухватају приходе од уобичајених
активности предузећа и добитке. Приходи од
уобичајених активности су приходи од продаје робе,
производа и услуга, приходи од активирања учинака,
приходи од субвенција, дотација, регреса, компензација
и повраћаја дажбина по основу продаје робе, производа
и услуга, приходи од доприноса и чланарина и други
приходи који су обрачунати у књиговодственој исправи,
независно од времена наплате.

Петак 13. септембар 2019.

Добици представљају друге ставке које
задовољавају дефиницију прихода и могу, али не морају
да проистекну из уобичајених активности предузећа.
Добици представљају повећања економских користи и
као такви по природи нису различити од прихода. Добици
укључују добитке проистекле из продаје дугорочних
средстава, нереализоване добитке; на пример, оне што
проистичу из ревалоризације утрживих вредносних
папира и оне што резултирају из пораста исказане
вредности дугорочних средстава. Добици се приказују
на нето основи, након умањења за одговарајуће расходе.
Различите врсте средстава могу да буду примљене или
већане преко прихода; примери укључују готовину,
потраживања и робу и услуге које су примљене у замену
за испоручене производе и услуге. Приходи такође могу
настати из измирења обавеза. На пример, предузеће
може да испоручи робу и пружи услуге ради измирења
обавезе по основу отплате преосталог дуга.
Расходи обухватају трошкове који проистичу из
уобичајених активности предузећа и губитке. Трошкови
који проистичу из уобичајених активности предузећа
укључују расходе директног материјала и робе и друге
пословне расходе (трошкови осталог материјала,
производне услуге, резервисања, амортизација,
нематеријални трошкови, порези и доприноси правног
лица независни од резултата, бруто зараде и остали
лични расходи), независно од момента плаћања.
Губици представљају друге ставке које
задовољавају дефиницију расхода и могу, али не морају,
да проистекну из уобичајених активности предузећа.
Губици представљају смањења економских користи и
као такви нису по својој природи различити од других
расхода.
Губици укључују, на пример, оне који су
последица катастрофа, као што су пожар и поплава, али и
оне који су произашли из продаје дугорочних средстава.
Дефиниција расхода, такође, укључује нереализоване
губитке, на пример, оне произашле из ефеката пораста
курсева стране валуте у вези са задуживањима предузећа
у тој валути. Када се губици признају у билансу успеха,
приказују се посебно, због тога што је сазнање о њима
корисно при доношењу економских одлука. Губици се
обично приказују на нето основи, након умањења за
одговарајуће приходе.
Камата и други трошкови позајмљивања
Члан 34.
Камата и остали трошкови позајмљивања
предузећа обухватају се по основном поступку у складу
са МРС 23; Трошкови позајмљивања, односно на терет
расхода периода у коме су настали, осим у мери у којој
се капитализују када се обухватају по допуштеном
алтернативном поступку.
Капитализација камате и других трошкова
позајмљивања у складу са допуштеним алтернативним
поступком из МРС 23 Трошкови позајмљивања врши
се када се камата и други трошкови позајмљивања
непосредно могу приписати стицању, изградњи или
изради средства које се оспособљава за употребу, када
је вероватно да ће ти трошкови донети предузећу будуће
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економске користи и када могу да се поуздано измере.
Уколико сви наведени услови за капитализацију камате
нису испуњени камата и трошкови позајмљивања
признају се као расход периода у коме су настали.
Члан 34.а
(престао да важи)
Члан 34.б
Државна давања повезана са средствима су
инструмент финансирања и због тога их треба признати
кроз биланс стања. У складу са МРС 20, пошто се не
очекује никакав повраћај давања , треба га директно
књижити у корист капитала, осим за државна давања
повезана са изградњом и финасирањем изградње мрежа
које у складу са чланом 42. Закона о јавној својини не
могу бити уложене у капитал јавног предузећа.
Накнадно установљене грешке
Члан 35.
Исправка накнадно установљених материјално
значајних грешака врши се преко рачуна нераспоређене
добити из ранијих година, односно нераспоређеног
губитка ранијих година н начин утврђен МРС 8
Рачуноводствене политике, промене рачуноводствене
процене и грешке.
Материјално значајном грешком сматра се
грешка која је у појединачном или у кумулативном
износу са осталим грешкама већа од 5% укупних
прихода.
Накнадно установљене грешке које нису
материјално значајне исправљају се на терет
расхода, односно у корист прихода периода у коме су
иденификоване.
Члан 35.a
Разграничење курсних разлика и ефеката
валутне клаузуле
Код састављања годишњег финансијског
извештаја за 2010. годину нето ефекат обрачунатих
курсних разлика са стањем на дан 31.12.2010. године по
основу дугорочних потраживања и обавеза са валутном
клаузулом неће се исказивати у приходима, односно
расходима текућег периода.
У случају из става 1. овог члана нето ефекат
обрачунате уговорене валутне клаузуле иказује се на
рачунима 499- Остала пасивна временска разграничења
и 289 – Остала активна временска разграничења.
Сразмерни износ разграничених ефеката
обрачунате уговорене валутне клаузуле из става 2. овог
члана преноси се на рачуне 564 – Расходи по основу
ефеката валутне клаузуле и 664- Приходи по основу
ефеката валутне клаузуле, на дан доспећа обавезе,
односно потраживања по основу којих су ти ефекти
обрачунати.
Функционална валута и валута приказивања
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Члан 36.
Функционална валута и валута приказивања
предузећа у складу са МРС 21 Ефекти промена девизних
курсева је динар.
9.17. Евиденција судских спорова са запосленима
-Немамо судске спорове са запосленим
9.18. Евиденција судских спорова са купцима
-30 извршних постпака због ненаплаћених
потраживања
9.19. Евиденција судских спорова са добављачима
-Немамо судске спорове са добављачима
9.20. Евиденција судских спорова са осталим
повериоцима
-3судска спора, један ради дуга и два ради
наканде штете
9.21. Извештаји о учинцима П, ПА,ПЈ
Извештаји о учинцима се редовно достављају и
у складу су са законском регулативом.
10. ИНФОРМАЦИОНА ТЕХНОЛОГИЈА
10.1. Установљене, дефинисане и примењене
информационе технологије
Целокупно пословање обавља се путем софтвера
за електронско вођење пословања који се редовно
ажурира у складу са потребама. Све организационе
јединице у предузећу су електронски повезане у целину
ради брже и једноставније размене и измене података.
Издвојене организационе јединице су бежично повезане
са матичним сервером и базом података. Eелектронско
пословање обавља се на рачунарима, који за оперативне
системе имају минимално инсталиран Windows
7. Систем наплате се обавља путем терминала за
електронску наплату. Возила предузећа се пратeпутем
GPRS-a док се у објекте предузећа постепено уводи и
видео надзор.
11. ИНВЕСТИЦИЈЕ
11.1. План инвестиција
посматраном периоду

и

реализација

истих

у

- П 1 Изградња повезног цевовода Инђија - Бешка - Фаза
I (oд фабрике Грундфосс до шахта Ш6 код ЦС Бешка Југ). Вредност пројекта износи 25.389.007,00 динара.
До краја јуна месеца Извођачи радова су извели
радове у вредности од 22.959.614,70 динара. Планирани
завршетак радова је до краја јула месеца 2019. године.
- Изградња сабирних цевовода и батерије бунара Б23,
Б24 и Б25 на инђијском изворишту – II фаза /опремање
бунара Б24д и Б24п и напојни вод/. Вредност пројекта
износи 7.439.762,25 динара. Радови на реализацији
предметног пројекта су заврше.
11.2. Извори финансирања за наведене инвестиције у
посматраном периоду
1. П 1 Изградња повезног цевовода Инђија - Бешка - Фаза
I (oд фабрике Грундфосс до шахта Ш6 код ЦС Бешка Југ). Закључен је уговор са изабраним понуђачем у
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вредности од 25.389.007,00 динара. Анексом уговора
са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду,
водопривреду и шумарство дефинисано је да се од
2. Покрајинског секретаријата за пољопривреду,
водопривреду и шумарство обезбеде средства у износу
од 17.772.304,90 динара (70% од укупне вредности
пројекта), а Општина Инђија ће суфинансирати пројекат
у износу од 7.616.702,10 динара (30% од укупне
вредности пројекта).
1. Изградња цабирних цевовода и батерије бунара Б23,
Б24 и Б25 на инђијском изворишту – II фаза /опремање
бунара Б24д и Б24п и напојни вод/. Закључен је Уговор са
изабраним понуђачем у вредности 7.439.762,25 динара.
Пројекат је у потпуности финансиран из средстава ЈКП
„Водовод и канализација Инђија ЈП“.
11.3. Фазе имплементације за наведене инвестиције у
посматраном периоду
11.4. План јавних набавки за наведене инвестиције у
посматраном периоду
План јавних набавки за наведене инвестиције у
периоду од 01.01-30.06.2019. године:
- Изградња повезног цевовода Инђија-Бешка фаза I (од
фабрике Грундфос до шахта Ш6 код ЦС Бешка-Југ) –
ова јавна набавка је спроведена у току 2018. године.
- Изградња повезног цевовода Инђија – Бешка – фаза
II (грађевински радови шахта Ш6, хидромашинско и
електро опремање) – Закључен је Уговор са изабраним
понуђачем у току јуна месеца.
11.5. Обрасци о пројектној идеји, структури инвестиције,
трошковима и др.
12. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
12.1. Генерални план јавних набавки за посматрани
периoд
План јавних набавки у посматраном периоду
износи:
- Добра: 125.450 хиљада динара
- Услуге: 33.960 хиљада динара
- Радови: 208.811 хиљада динара
13. СУБВЕНЦИЈЕ
13.1. Субвенције у посматраном периоду
- Повезни цевовод Инђија - Бешка 17.901.460,30 рсд
14. НЕФИНАНСИЈСКЕ ДИМЕНЗИЈЕ АНАЛИЗЕ
КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИКАЗАТИ У СТРУКТУРИ
ИЗВЕШТАЈА
14.1. Мерила потрошача
14.2. Мерила интерних процеса
14.3. Мерила учења и раста
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15. ЗАШТИТА НА РАДУ И ГРАДИЛИШТИМА
15.1. Елаборат о заштити на раду
Донет је Правилник о безбедности и здрављу на
раду
15.2 Заштита на раду и градилишту
Спроводе се све мере безбедности и здравља на
раду у складу са донетим актима
16. ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ
16.1. Управљање пословним финансијама,одлучивање
,одговорност, банкарски апарат,кредитна способност,
депозити
16.2. Област рада,значај, место и улога финансијског
менаџмента
16.3. Организација финансијског менаџмента
16.4. Однос финансијског менаџмента са другим
функцијама у предузећу
16.5. Однос финансијског менаџмента са управљачким
функцијама у предузећу
16.6. Циљеви,техника, бонитет-анализа
16.7. Стратегија, тактика, комбинаторика
17. ФИНАНСИЈСКА ПОЛИТИКА
17.1. Циљ и принципи финансијске политике
ЈКП Водовод и канализација својим одлукама и
активностима има за циљ да омогући трајну способност
плаћања, трајну способност финансирања, трајну
способност инвестирања и повећања имовине предузећа.
Принципи наше финансијске политике су
финансијска стабилност, рентабилност, ликвидност,
независнос и флексибилност .
17.2. Политика задуживања
Политика задуживања се односи углавном
на пројекте из области инфраструктуре у делатности
предузећа
17.3. Политика заједничких улагања
Ова тачка везана је за тачку 8.1
Као што је наведено ппштина Инђија са
општином Стара Пазова дели заједнички регионални
канализациони систем (регионални колектор). Постојећа
регионална канализација општина Инђија и Стара
Пазова условила је заједничко решавање проблема
отпадних вода ове две општине и у том смислу потребна
су заједничка улагања.
17.4. Политика ликвидности
Свакодневно планирамо прилив и одлив
новчаних средстава, пратимо ликвидност и доносимо
одлуке за спречавање могуће неликвидности.
17.5. Финансијско тржиште
Немамо
пословања
тржиштима

на

финансијским
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17.6. Утицај фискалне политике на финансијску
политику предузећа
Постоји директни ефекти и утицај фискалне
политике на финансијску политику предузећа кроз
повећање или смањење пореза и осталих фискални
обавеза и индиректни утицај путем ефеката на тражњу и
доходак.
18. ФИНАНСИЈСКО ПЛАНИРАЊЕ
18.1. Модели финансијског планирања
Финансијским
планирањем
дефинишемо
потребна финансијска средства у функцији постављених
циљева пословања. У том смислу, дефинишемо време,
количину, извор и структуру потребних финансијских
средстава кроз план биланса успеха, план биланса стања,
план новчаних токова и остале планове предвиђене
Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о
реализацији годишњег, односно трогодишњег програма
пословања јавних предузећа.
18.2. Буџетирање, планирање профита и токова готовине,
систем контроле у сфери планирања
Нето добит јавног предузећа је финансијски
резултат настао обављањем пословних активности.
Планирање нето добити и токова готовине последица
је израде низа посебних планова (план физичког обима
остварене услуга, план наплате, план цена комуналних
услуга и остали планови). Извештавање о реализацији
плана врши се у складу са Правилником о обрасцима
тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно
трогодишњег програма пословања јавних предузећа
и свако значајније одступање плана од реализације је
контролни механизам у планирању.
18.3. Облици финансирања
Самофинансирање
уз
суфинансирање
општинског и покрајинског буџета за капиталне
инвестиције.
19. БРОЈ ВОЗИЛА У УПОТРЕБИ
19.1. Број путничких возила - 11
19.2. Број теретних возила - 11
19.3. Број радних машина - 4
МИШЉЕЊЕ О ОСТВАРЕЊУ ПРОГРАМА РАДА
ЈК „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ИНЂИЈА У
ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ОД 01.01.2019. ДО 30.06.
2019. ГОДИНЕ
1. Предузећу су поверени послови од општег интереса.
Нема конкурецију на територији локалне самоуправе
2. Предузеће је у извештајном периоду пословало у
оквиру законских прописа који регулишу пословање
јавних предузећа (таксативно наведено).
3. Поштоване су рачуноводствене политике, основе,
конвенције, правила и праксе примењене при
састављању и презентацији финансијских извештаја у
складу са МСФИ за МСП
4. Пословни приходи остварени у извештајном периоду
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остварени су са стопом 81,15 % од планираних. Пословни
расходи остварени су индексом 92,83 % од планираних.
5. Пословни губитак у извештајном периоду износи
16.244.000,00 динра.
6. Обавезе из пословања Предузеће углавном измирује према РИНУ.
7. У извештајном периоду, Предузеће је исплаћивало
зараде радницима у законским оквирима.
8. Нето обртни фонд Предузећа је позитивно
избалансиран на дужи рок, што је свакако добар
показатељ.
9. Предузеће је инвестирало, у извештајном периоду
7.250.000,00 динара.
10. Планиране јавне набавке у извештајном периоду,
Предузеће је остварило углавном како је то предвиђено,
у складу са законским прописима који регулишу ову
област.
11. Предузеће спроводи све мере безбедности и здравља
запослених према урађеном Акту о процени ризика за
свако радно место и према Правилнику о безбедности и
здрављу на раду.
12. У наредном периоду, неопходно је решити статус
мрежа на корошћењу јер према Закључку Државне
ревизорске институције, мреже не могу бити улагане у
капитал предузећа.
ЗАКЉУЧАК
Према горе наведеном, може се закључити да
Предузеће послује стабилно у околностима које нису баш
најповољније, обзиром на разна законска ограничења и
ограничавајуће социјалне елементе који су присутни.
По тој основи, Предузеће не послује у потпуности по
тржишним принципима пословања којим се руководе
друга предузећа у привреди.
II. ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„КОМУНАЛАЦ“ ИНЂИЈА
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЈКП
КОМУНАЛАЦ ЈП ИНЂИЈА
1.1. Историјат развоја
Јавно комунално предузеће „Комуналац“
Инђија је основано 01.07.1994. године поделом Јавног
предузећа за комуналне и друге привредне делатности
„Будућност“ и уписано у судски регистар Окружног
суда у Сремској Митровици, ФИ 748/94 од 10.07.1994.
године, у регистарски уложак број 1-7254, а преведен у
Регистар привредних субјеката, Решењем Агенције за
привредне регистре број БД. 22168/2005 од 17.06.2005.
године. Статут ЈКП „Комуналац“ Инђија број 1440
од 13.06.2013. године донет је на седници Надзорног
одбора одржаној дана 13.06.2013. године и исти је мењан
Одлукама Надзорног одбора број 2865 од 28.11.2013.
године, број 1199 од 06.03.2015. године и број 3528 од
20.09.2016. године.
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1.2. Законски оквири пословања

Инђија, Војводе Степе 20/3

Делатност предузећа регулисана је Законом и
општинским одлукама и то:

1.8. Директор јавног предузећа: Душан Лемаић, Решење
о именовању број 02.-121/2018-I од 18.јуна 2018. године

- Законом о јавним предузећима,
- Законом о комуналним делатностима,
- Закон о буџетском систему,
- Законом о привременом утврђивању основица за
обрачун и исплату плата, односно зарада и других
примања код корисника јавних средстава. (“Сл. гласник
РС”, бр 116/2014),
- Закон о начину одређивања максималног броја
запослених у јавном сектору,
- Закон о јавним набавкама,
- Закон о управљању отпадом,
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду,
- Закон о заштити животне средине,
- Одлука о управљању комуналним отпадом и одржавању
чистоће на површинама јавне намене (Сл. лист општине
Инђија, број 16/2013, 7/2014,21/16 и 22/16),
- Одлука о одржавању јавних зелених површина (Сл.
лист општине Инђија, број 13/2014 и 21/16),
- Одлука о обављању комуналне делатности управљање
гробљима и погребне услуге (Сл. лист општине Инђија,
број 2/2014 и 21/16).
- Одлуком о обављању комуналне делатности зоохигијене
(Сл. лист општине Инђија, број 4/2014 и 21/16),
- Одлука о држању кућних љубимаца на територији
Општине Инђија (Сл. лист општине Инђија, број 4/2014
и 21/16),
- Одлука о Пијацама (Сл. лист општине Инђија, број
11/2014 и 21/16),
- као и другим прописима који се посредно или
непосредно примењују.

1.9. Остала овлашћена лица за заступање: Нема
именованих осталих лица за заступање

1.2.1. Одлуке Оснивача
Скупштина Општине Инђија је донела Решење
о давању сагласности на Програм пословања за 2019.
годину ЈКП „Комуналац“ Инђија бр: 023-51-1/2018-I од
28. децембра 2018. год. („Сл. лист Општине Инђија бр.
29/18).
1.3. Додатне делатности
- Управљање гробљима и сахрањивање;
- Погребна делатност;
- Одржавање чистоће на површинама јавне намене;
- Одржавање јавних зелених површина;
1.4. Комерцијалне делатности
- Продаја погребне опреме, цвећа и рибе
1.5. Матични број
08584877
1.6. ПИБ
10161337
1.7. Седиште и адреса:

1.10. Законити заступници: Душан Лемаић а овлашћено
лице за депо картоне је Зорица Рупић
1.11. ЈБКЈС
82757
1.12. Отворени рачуни код банака и Управе за трезор
310-4068-37 НЛБ БАНКА
105-86020-86 АИК БАНКА
160-108850-28 БАНКА ИНТЕСА
205-65064-60 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА
170-30008455000-73 УНИЦРЕДИТ БАНКА
200-2993960101996-76 ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА
840-584743-47 УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
1.13. Власништво капитала: 100.00% вредности капитала
је у власништву Скупштине општине Инђија /АПР/.
1.14. Расподела нето добити
Финансијски резултат предузећа исказује се
у финансијским извештајима за одређени период тј.
календарску годину и представља разлику између
прихода и расхода. Остатак добити који остаје после
одбитка пореза на добит, распоређује се на следећи
начин;
- 60% оснивачу
- 30 % за резерве
- 10 % за друге намене
Јавно предузеће је дужно да уплати на рачун
Оснивача део остварене добити по извештају за
претходну годину.
У пословној 2017. години, предузеће је
остварило нето добит у износу од 3.020.909,00 динара.
Оснивачу је уплаћено 50% остварене добити
17.10.2018. године.
Предузеће у
пословало са губитком

извештајном

периоду

није

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ
2.1. Мисија
Основна мисија ЈКП „Комуналац“ ЈП Инђија је
обезбеђивање услова за уредно, квалитетно и економски
задовољавајуће пружање поверених делатности од
општег интереса грађанима општине Инђија с посебним
освртом на заштиту животне средине и задовољавању
потреба корисника услуга предузећа.
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2.2. Визија
Визија ЈКП „Комуналац“ ЈП Инђија се огледа у
томе да континуираним вршењем комуналних и других
делатности од општег интереса које предузеће обавља
унапреди квалитет живота, побољша заштиту животне
средине и подстиче на очување исте на целој територији
општине Инђија.
У том смислу, Предузеће планира;
- развијати и уводити нове делатности у сфери обављања
своје основне делатности као и пратећих делатности,
- осавремењавати комуникације са свим заинтересованим
странама, а пре свега грађанима,
- уводити модерна техничко - технолошка достигнућа у
оквиру своје делатности,
- вршити обуку својих кадрова,
- повезивати се са познатим светским кућама исте или
сличне делатности и
- остварити највиши квалитет обављања услуга у сваком
сегменту свог деловања
2.3. Циљеви
Основни циљ ЈКП „Комуналац“ ЈП Инђија
је повећање броја задовољних корисника који ће се
постићи модернизацијом у пружању услуга и пријемом
повратних информација од самих корисника.
2.3.1. Пословни циљеви
- cмањити број рекламација и жалби корисника услуга,
- повећати ниво задовољства корисника услуга,
- снизити трошкове пословања,
- повећати компетентност и свест запослених,
- побољшање ефеката пословања,
2.3.2. Стратешки циљеви ЈКП „Комуналац“ Инђија
- побољшање функционалне и техничко – технолошке
оспособљености пословања у свим сегментима
- побољшање кадровске оспособљености
- успостављање система финансијског управљање и
контроле
- доношење стратегије управљања ризицима
2.3.3. Остали циљеви ЈКП „Комуналац“ Инђија
- стандардизација и др.
3. ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛОВАЊА
3.1. Садашња организациона шема пословања
ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР
Служба управљања комуналним отпадом и одржавања
- РЈ прикупљања комуналног отпада
- РЈ одржавања возног парка и комуналне опреме
Служба зеленила, чистоће и одржавања гробља
- РЈ зеленила и чистоће
- РЈ одржавања гробља и сахрањивања
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- Погребне продавнице и цвећаре
- Послови зоохигијене
ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР
- Рачуноводствена служба
- Комерцијална служба
СЕКТОР ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА
- Општи и правних послова
- Кадровски послови
- Послови безбедности и здравља на раду
3.2. Систематизација радних места
Систематизација предвиђа 71 радно место и 133
извршилаца.
3.2.1 Предлози за измену систематизације радних места
У циљу квалитетнијег и ефикаснијег обављања
послова у наредном периоду планира се измена
постојеће систематизације.
3.3. Одлука о максималном броју запослених
Максималан број запослених је 134
4. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ
4.1. Квалификациона и старосна структура запослених
Квалификациона структура 148 запослених:
Стручна спрема Број радника
ВСС
ВШС
ВКВ
ССС
КВ
ПК
НК

18
3
1
26
32
11
57

Старосна структура148 запослених:
До 30 год. старости
Од 30 до 40 година
Од 40 до 50 година
Од 50 до 60 година
Преко 60 година

9
53
32
47
7
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4.2. Планирана маса зарада (БРУТО 2) за период
01.01.-30.06.2019. године износи 64.731.073,00 РСД и
реализовано је 61.399.690,00 РСД или 95%.
4.3. Планиране накнаде надзорног одбора у 2018. у
периоду 01.01. до 30.06.2019. године
Планиране накнаде члановима Надзорног
одбора су 500,000,00 РСД, а реализовано је 504.416,00
РСД или 101%
5. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА
5.1. Производ, цена, дистрибуција, промоција и др.
На основу Закона о комуналним делатностима,
политика цена комуналних услуга базира се на следећим
принципима:
- Принципу потрошач плаћа и загађивач плаћа,
- Принципу надокнаде пуног трошка,
- Принципу ценовног прилагођавања у складу са
предефинисаним стандардима,
- Принципу ценовне недискриминаторности тј.принцип
иста категорија потрошача – иста цена.
На основу Закона о комуналним делатностима,
политика цена комуналних услуга базира се на следећим
принципима:
- Принцип потрошач плаћа и загађивач плаћа,
- Принцип надокнаде пуног трошка,
- Принцип ценовног прилагођавања у складу са
предефинисаним стандардима,
- Принцип ценовне недискриминаторности тј.принцип
иста категорија потрошача – иста цена.
Цене комуналних услуга ЈКП Комуналац су
усаглашене са висином цена који омогућује Закон о
комуналним делатностима („Сл. гласник“ РС 88/11 и
104/2016) као члан 33. став 1. тачка 13. Статута ЈКП
Комуналац Инђија бр. 1440 од 13.06.2013. године,
бр. 2865 од 28.11.2013. године. На последњу Одлуку
о утврђивању цена којом се уводи јединствене цена
за комуналну услугу одвожења отпада за домаћинства
у износу од 6,237 РСД m²/месечно, дата је сагласност
Председника општине решењем број 38-4/2018-II-1 од
30.11.2018. године са применом од 01.12.2018. године.
6. СЕГМЕНТАЦИЈА ТРЖИШТА
6.1. Тражња, понуда, набавка, конкуренција
ЈКП „Комуналац“ Инђија поверене су
делатоности од општег интереса те стога нема
конкуренцију на територији Општине Инђија.
6.2. Управљање доспелим потраживањима
На наплату потраживања од свих категорија
корисника услуга потребно је ангажовати све
расположиве кадрове предузећа како би се повећао
обим наплате из ранијих година, као и редовна наплата
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потраживања у 2019. години. У том циљу ћемо користити
све мере наплате које стоје на располагању предузећу, од
опомена, утужења и слично.У овом кварталу тј. од 01.01.
до 30.06.2019. године корисницима који имају дуг већи
од 10 рачуна послато је укупно 721 опомена пред тужбу
за услугу одвожења смећа, а такође у овом кварталу
послат је 267 предлог за извршење.
6.3. Управљање доспелим обавезама
Доспеле обавезе према добављачима се
редовно сервисирају по доспећу а на основу Закона о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама успоставиљеном од стране Управе за
Трезор - Регистар измирења новчаних обавеза - РИНО.
Остале обавезе из пословања на крају првог
квартала 2019.године су:
- Обавезе по основу финансијског лизинга-један део на
дугорочним обавезама у износу од 977 хиљада динара
и део на краткорочним обавезема (до једне године) у
износу од 945.000,00 динара.
- Обавеза по основу пореза на додату вредност за јун
месец у износу од 1.483.000,00 динара која доспева
15.07.2019. године.
7. СВOT МАТРИЦА
7.1. Снаге, моћи, могућности, шансе, погодности,
претње, слабости и опасности
Снага и моћ ЈКП „Комуналац“ ЈП Инђија
се огледа у томе што су истом поверене делатности
од општег интереса па не постоји конкуренција на
тржишту. Претње и слабости се огледају у дотрајалој
опреми и средствима за рад предузећа.
Свот матрица није рађена јер озбиљна анализа
захтева ангажовање већег броја људи и дужи временски
период.
8. ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
8.1. Развијање модерног система управљања отпадом
У циљу унапређења основне делатности,
предузеће планира да у 2019. години изврши замену
дотрајалих и поправку оштећених судова за одлагање
отпада.
Поставка нових судова за отпад врши се на
површинама јавне намене и то углавном код колективног
становања и дуж главних саобраћајница, док би се
поделом канти наставила акција замене оштећених,
дотрајалих или уништених.
Такође, ради се на изради пројеката који се тичу
заштите животне средине.
9. ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД
01.01.2019. до 30.06. 2019. ГОДИНЕ
9.1. Биланс успеха
Пословни приходи износе 120.675 хиљ. динара
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што је 92,46 % плана. Најзначајнији су Приходи од
продаје производа и услуга на домаћем тржишту
који износе 78.482 хиљ.динара, што је 95,24% плана.
Приходи од продаје производа и услуга са осталим
повезаним лицима износе 27.143 хиљ. динара и односе
се на директне ставке преузете из буџета општине за
одржавање јавних зелених површина, паркова ид др.
Пословни расходи износе 120.104 хиљ.динара што
је 92,77% од плана. Трошкови материјала, Трошкови
горива и енергије и Трошкови производних услуга не
прелазе планске износе. Трошкови зарада, накнада и
осталих личних расхода су 95,52% плана. Трошкови
амортизације са индексом од 110,11%, што је последица
инвестирања у основна средства. Остварен је пословни
добитак од 571 хиљ. дин. што је 54% планиране добити
од 1.048 хиљ. дин.. Финансијски приходи су приходи
од камата и износе 85% од плана као и Финансијски
расходи. У структури финасијских расхода смањује
се удео (свега 9%) који се односи на камате за судске
трошкове за уједе паса. Остали приходи износе 545
хиљ. динара, што је 218% плана. Остали расходи износе
7.329 хиљ. динара и то су највише накнаде штете по
разним основама и отписи потраживања. У извештајном
периоду остварен је Нето добитак од 2.297 хиљ. динара
што је 4,7 пута више од планираних 485 хиљ. динара.
9.2. Биланс стања
Стална имовина на дан 30.06.2019. год. износи
195.022 динара, што је 94% плана. Нематеријална
имовина износи 119.989 динара што је 97% плана. На
позицији Некретнине, постројења и опрема у припреми
је евидентан износ од 386 хиљ. дин. што чини остварење
од 158% планираног. Обртна имовина износи 91.846
хиљ. динара што је 114% од планиране вредности.
Потражовања по основу продаје износе 42.255 хиљ.
динара што је 117% плана. Како би се спречила
застарелост потраживања послата је 376 опомена пред
тужбу и 191 предлог за извршење. Друга потраживања
износе 1.981 хиљ. динара и чине их потраживања за
камату и остала потраживања. Краткорочни финансијски
пласмани су 81% од планиране вредности и односе
се на потраживања од купаца за погребну опрему и
потраживања од ПИО фонда за рефундацију. Готовински
еквиваленти и готовина на дан 31.03.2019. год. износе
32.899 хиљада динара, што је 160% планираног износа,
јер је 10.421 хиљ. динара готовине на наменском рачуну
за набавку камиона. Укупна актива износи 294.589
хиљ. динара што је 99,78% планиране вредности. На
позицији Капитал нема одсупања. Резерве износе
4.810 хиљ. динара што је 141% плана. Нераспоређени
добитак износи 6.221 хиљада динара што је 120% од
плана. Дугорочна резервисања и обавезе износе 21.863
хиљ. динара што је 74% од планираних вредности, а
чине их резервисања за судске спорове и за отпремнине
запослених. На позицији Дугорочне обавезе реализација
износи 53%. Обавезе по основу финансијског лизинга
износе 42% плана. Краткорочне обавезе износе 70.633
хиљ. динара што је 107% плана и редовно се сервисирају.
Обавезе из пословања износе 12.297 хиљ. динара што
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је 94% плана и углавном се односе на обавезе према
добављачима, које се редовно измирују по РИНУ са
законским роком од 45 дана од пријема фактуре. Остале
краткорочне обавезе односе се на део зараде за март
месец који ће бити исплаћене у априлу и износе 97%
плана. Обавезе по основу пореза на додату вредност
износе 37% плана. Укупна пасива на дан 30.06.2019.
год. је 294.589 хиљ. динара што је 99,78% планиране
вредности.
9.3. Биланс токова готовине
Приливи готовине из пословних активности у
износу од 134.990 хиљада динара реализован је у висини
од 86% од планираног обима;
Продаја и примљени аванси у износу од 120.342
хиљада динара реализован је у висини од 83% од
планираног обима;
Примљене камате из пословних активности у
износе 1.105 хиљада динара;
Одливи готовине из пословних активности
у износу од 115.202 хиљада динара реализовани су у
висини од 82% од планираног обима;
Исплате добављачима у износу од 51.642 хиљада
динара реализован је у висини од 87% од планираног
обима;
Зараде,накнаде зарада и остали лични расходи
исплаћени су у висини 59.371 хиљада динара;
Плаћене камате у износу од 412 хиљада динара
реализован је у висини од 169% од планираног обима;
Нето прилив готовине из пословних активности
износи 19.788 хиљада динара;
Одливи готовине из активности финансирања у
износу од 14.535 хиљада динара и односе се на исплату
дела дугорочних обавеза које доспевају у текућој години;
Нето одлив из активности финансирања износи
14.052хиљада динара;
Готовина на почетку обрачунског периода
износи 32.934 хиљада динара;
Готовина на крају обрачунског периода износи
16.121 хиљада динара.
9.4. Имовина предузећа
Имовину ЈКП „Комуналац” чине:
- стална имовина
- обртна имовина
Сталну имовину чине:
- Нематеријална имовина
- Некретнине,постројења и опрема
- Дугорочни фин.пласмани
Стална имовина предузећа планирана у износу
од 206.448.000,00 динара, а реализована је у износу од
202.597.000,00 динара или 99% од планираног износа.
9.5. Неуплаћени уписани капитал
Није евидентан неуплаћени уписани капитал.
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9.6. Основна средства / земљиште, грађевински објекти,
опрема у посматраном периоду
Основна средства тј.некретнине,постројења и
опрема планирана су у износу од 81.777.000,00 динара а
реализована у износу од 202.366.000,00 динара
9.7. Обавезе из пословања у посматраном периоду
Обавезе из пословања се углавном односе на
обавезе према добављачима које се редовно сервисирају
по РИНУ.
9.8. Финансијска задуженост у посматраном периоду
У наведеном периоду тј. да на дан 30.06.2019.
године ЈКП Комуналац има кредитно задужење по
основу уговора о финансијском лизингу за једно возило,
камион аутосмећар као и ново кредитно задужење за
куповину два аутосмећара у износу од 15.748.000,00
динара.
9.9. Извори финансирања на основу задужености у
посматраном периоду
Извори финансирања у посматраном периоду
су примарно сопствена средства
9.10. Финансијске информације за посмтрани период
Све финансијске информације дате су у билансу
стања и билансу успеха.
9.11. Финансијски параметри за посматрани период
Финансијски параметри дати су у билансу
стања и билансу нуспеха.
9.12. Рентабилност инвестиционог капитала
Није до сад рађена у предузећу.
9.13. Ризици, оперативни, пословни, финансијски и
комбиновани
Ризици – физички обим извршених услуга,
да ли ће бити извршен план физичког обима зависи
од исправности и погонске спремности ангажованих
возила и радних машина. Овај ризик директно је
условљен финансијским средствима потребних за
набавку резервних делова, горива и мазива, расположиве
радне снаге како по броју тако и по квалификационој
структури, потребне на реализацији физичког обима
послова, као и од динамике преноса истих из Буџета
јединице локалне самоуправе Општине Инђија.
За управљање овим ризицима одговорни
су руководиоци организационих делова предузећа
надлежних за реализацију ових активности.
Валутни ризик могућност умањења пословног
добитка постоји из негативног кретања курса еура, по
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основу кредитне задужености.
Наплата потраживања од корисника ЈКП
„Комуналац“ Инђија - на наплату потраживања од свих
категорија корисника услуга потребно је ангажовати
све расположиве кадрове предузећа како би се повећао
обим наплате из ранијих година, као и редовна наплата
потраживања из 2019. године. У том циљу треба
користити све мере наплате које стоје на располагању
предузећа, од опомена, утужења и слично.
Јавне набавке добара и услуга планирати у
реалним износима и спроводити на време и ажурно
да друге активности не би биле доведене у питање,
а самим тим и програм рада и пословања у свим
својим сегментима. За реализацију ових активности
одговорни су служба комерцијале и организациони
делови предузећа, која дају техничке елементе одељењу
набавки.
9.14. Нето обртни фонд
Нето обртни фонд се дефинише као разлика
између дугорочних извора финансираја (дугорочне
обавезе и сопствени капитал) и сталних средстава.
Дугорочни извори финансирања (Дугорочне
обавезе + капитал) износе 214.660.000,00 динара , а
стална имовина 202.597.000,00 динара. Нето обртни
фонд је 12.063.000,00 динара. Из дугорочних извора
смо покрили сталну имовину и још нам остаје значајан
износ за обртну имовину. Тиме смо задовољили
златно билансно правило, односно постиги дугорочну
финансијску равнотежу.
9.15. Вертикална и хоризонтална анализа биланса за
период 01.01. до 30.06. 2019.
Вертикална анализа биланса стања за период
01.01.-30.06.2019.године у односу на план за наведени
квартал:
АКТИВА
- Стална имовина се смањила за 2.851.000,00 динара
што износи 99% од
- планираног обима
- Обртна имовина се смањила за 3.326.000,00 динара
што износи 99% од планираног обима
ПАСИВА
- Капитал се повећао за 3.326.000,00 динара што је на
нивоу планираног обима.
- Краткорочне обавезе су повећане за 7.798.000,00
динара, што чини остварење 112% планираног обима
- Дугорочне обавезе су смањене за 6.599.000,00 динара,
што што чини остварење од 63% планираног обима
- Дугорочна резервисања су повећана за 1.415.000,00
динара, што што чини остварење 117% планираног
обима.
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9.16. Рачуноводствене политике и рачуноводствени
стандарди
Рачуноводствене политике су специфични
принципи, основе, конвенције, правила и праксе
примењене
при
састављању
и
презентацији
финансијских извештаја у складу са МСФИ за МСП.
Избор рачуноводствених политика извршен је уз
поштовање општих рачуноводствених начела, принципа
и правила вредновања који су прописани МСФИ за МСП
и овим правилником и који су применљиви на конкретну
трансакцију.
Усвојене рачуноводствене политике односе
се на признавање, укидање признавања, мерење и
процењивање средстава, обавеза, прихода и расхода
правног лица. Правилником о рачуноводству уређују
се рачуноводствене политике и друга питања за које
је МСФИ за МСП одређено да се ближе уређују
рачуноводственом политиком правног лица.

10. ИНФОРМАЦИОНА ТЕХНОЛОГИЈА

Усвојене рачуноводствене политике примењују
се доследно у дужем временском периоду и могу се
мењати само у случају промене МСФИ за МСП и/
или уколико промена обезбеђује поузданије и важније
информације о финансијском положају и резултатима
пословања.
Када ефекти промена рачуноводствених
политика нису материјално значајни, не врши се
ретроспективна примена промењене рачуноводствене
политике, већ се ефекти исказују преко одговарајућих
рачуна прихода и расхода.

11. ИНВЕСТИЦИЈЕ

9.17. Евиденција судских спорова са запосленима
Два радна спора ради поништаја Анекса уговора
о раду, због ислпате разлике у заради.
9.18. Евиденција судских спорова са купцима
3 судска и 1.348 извршна спора због неплаћених услуга
по рачунима за извршене услуге.
9.19. Евиденција судских спорова са добављачима
Нема
9.20. Евиденција
повериоцима

судских

спорова

са

осталим

36 судских спорова ради накнаде штете због
уједа паса и мачака луталица, 5 судских спорова ради
накнаде штете због пада на снегу и леду, један судски
спор ради накнаде штете због штете на спомен обележју,
један судски спор ради накнаде штете настале у
саобраћају.
9.21. Извештаји о учинцима П, ПА, ПЈ
Извештаји о учинцима се редовно достављају и
у складу су са законском регулативом

10.1. Установљене, дефинисане
информационе технологије

и

примењене

Целокупно пословање обавља се путем софтвера
за електронско вођење пословања који се редовно
ажурира у складу са потребама. Све организационе
јединице у предузећу су електронски повезане у целину
ради брже и једноставније размене и измене података.
Издвојене организационе јединице су бежично повезане
са матичним сервером и базом података. Eелектронско
пословање обавља се на рачунарима, који за оперативне
системе имају минимално инсталиран Windows
7. Систем наплате се обавља путем терминала за
електронску наплату. Возила предузећа се пратe путем
GPRS-a док се у објекте предузећа постепено уводи и
видео надзор.

11.1. План инвестиција
посматраном периоду

и

реализација

истих

у

Извештај о инвестицијама
План инвестиција за период 01.01.-30.06.2019.
године износи 21.500.000,00 динара, а реализовано је у
износу од 1.921.000,00 динара.
11.2. Извори финансирања за наведене инвестиције у
посматраном периоду
Сопствена средства.
11.3. План јавних набавки за наведене инвестиције у
посматраном периоду
План јавних набавки за наведене инвестиције у
посматраном периоду од 01.01.-30.06.2019. године:
- Мултифункционална чистилица у износу од 10.000
хиљада динара
- Полован мини багер у износу од 1.500 хиљада динара
- Ван возила -половна у износу од 1.000 хиљада динара
Остало 2.750 хиљада динара
12. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
12.1. Генерални план јавних набавки за посматрани
период
План јавних набавки у посматраном периоду од
01.01.-30.06.2019. године износи:
- Мултифункционална чистилица у износу од 10.000,00
динара
- Камион кипер- полован у износу 4.000.000,00 динара
- Ван возила –половна у износу 1.000.000,00 динара
- Остало 4.750.000,00 динара
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13. СУБВЕНЦИЈЕ
Предузеће нема субвенција
14. НЕФИНАНСИЈСКЕ ДИМЕНЗИЈЕ АНАЛИЗЕ
КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИКАЗАТИ У СТРУКТУРИ
ИЗВЕШТАЈА
14.1. Мерила потрошача
Број потрошача обухваћених комуналним услугама:
- стамбене куће 11.141 потрошача
- станови 2.209 потрошача
- локали 752 потрошача
- установе 16 потрошача
- привреда 426 потрошача.
14.2. Мерила интерних процеса
Просечни трошкови по трансакцији, скраћење
циклуса рада и др.
14.3. Мерила учења и раста
Просечан радни стаж је 18,25 година, проценат
висококвалификованих радника је 12%, ВС 2%, ВКВ
1%, ССС 18%, КВ 21%, ПК 7% и НК 38%.
15. ЗАШТИТА НА РАДУ И ГРАДИЛИШТИМА
15.1. Елаборат о заштити на раду
Урађен Акт о процени ризика за свако радно
месо и донет Правилник о безбедности и здрављу на
раду.
15.2. Заштита на раду и градилиштима
Спроводе се све мере безбедности и здравља на
раду у складу са донетим актима.
16. ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ
- није наведено
17. ФИНАНСИЈСКА ПОЛИТИКА
17.1. Циљ и принципи финансијске политике
Циљ финансијске политике је пре свега
обезбеђење ликвидности предузећа у сваком моменту
без кредитних задужења. Принципи финансијске
политике су да се свакодневно прате приходи и расходи,
усклађују са планским величинама.
17.2. Политика задуживања
Планира се задуживање за куповину основних
средстава због обнављања возног парка
17.3. Политика заједничких улагања
Предузеће нема заједничких улагања са другим
органима и привредним друштвима
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17.4. Политика ликвидности
Политика ликвидности усмерена је ка
обезбеђењу финансијских средстава за измирење
доспелих обавеза као и за редовну исплату зарада и
накнада радницима.
17.5. Финансијско тржиште
Постојеће финансијско тржиште
18. ФИНАНСИЈСКО ПЛАНИРАЊЕ
18.1. Модели финансијског планирања
Финансијско планирање се своди на фазу израде
плана и фазу усвајања финанс. плана. Поред овог, у току
године ради се, по потреби, на изради измена и допуна
финансијског плана.
У процесу израде плана учествују директор,
руководилац тех. сектора, руководилац финанс. сектора,
службеник јавних набавки и друга лица одговорна за
пословање ЈКП Комуналац.
18.2. Буџетирање,планирање профита и токова готовине,
систем контроле у сфери планирања
Планирање токова готовине се врши на основу
пословних прихода и кроз наплату потраживања.
Током пословне године,квартално се прати извршење и
извештаји се достављају Оснивачу.
18.3. Облици финансирања
Основни облик финансирања је из сопствених
средстава тј. наплатом потраживања од извршених
услуга. Постоји могућност кредитирања од пословних
банака али искључиво за набавку опреме.
19. БРОЈ ВОЗИЛА У УПОТРЕБИ
19.1. Број путничких возила
19.2. Број теретних возила
19.3. Број радних машина
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МИШЉЕЊЕ О ОСТВАРЕЊУ ПРОГРАМА РАДА
ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ИНЂИЈА У ИЗВЕШТАЈНОМ
ПЕРИОДУ ОД 01.01.2019. ДО 30.06. 2019. ГОДИНЕ
1. Предузећу су поверени послови од општег интереса.
Нема конкурецију на територији локалне самоуправе
2. Предузеће је у извештајном периоду пословало у
оквиру законских прописа који регулишу пословање
јавних предузећа (таксативно наведено).
3. Поштоване су рачуноводствене политике, основе,
конвенције, правила и праксе примењене при
састављању и презентацији финансијских извештаја у
складу са МСФИ за МСП
4. Цене комуналних услуга мењане су 01. децембра 2018.
године – одвожење отпада из домаћинства у износу од
6,237 РСД /м2 месечно, дата је сагласност Председника
општине бр. 38-4 /2018 – II од 30.11. 2018. са применом
од 01.12. 2018. године.0
5. Пословни приходи остварени у извештајном периоду
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остварени су са стопом 92,46 % од планираних.
Пословни расходи остварени су индексом 92,77
% од планираних.
6. Пословни добитак је 571.000,00 динара или 54 %
више од планираног.
7. Обавезе из пословања Предузеће углавном измирује према РИНУ.
8. У извештајном периоду, Предузеће је исплаћивало
зараде радницима у законским оквирима.
9. Нето обртни фонд Предузећа је позитивно
избалансиран на дужи рок, што је свакако добар
показатељ.
10. Планиране јавне набавке у извештајном периоду,
Предузеће је остварило углавном како је то предвиђено,
у складу са законским прописима који регулишу ову
област.
11. Предузеће спроводи све мере безбедности и здравља
запослених према урађеном Акту о процени ризика за
свако радно место и према Правилнику о безбедности и
здрављу на раду.
12. Параметри финансијске сигурности на завидном
нивоу.
ЗАКЉУЧАК
Према горе наведеном, може се закључити да
Предузеће послује стабилно у околностима које нису баш
најповољније, обзиром на разна законска ограничења и
ограничавајуће социјалне елементе који су присутни.
По тој основи, Предузеће не послује у потпуности по
тржишним принципима пословања којим се руководе
друга предузећа у привреди.
III. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ
ГАСА „ИНГАС“ ИНЂИЈА
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ
1.1. Историјат развоја
Јавно предузеће за дистрибуцију гаса „Ингас“,
Инђија (у даљем тексту „Предузеће“) послује као Jавно
предузеће основано од стране Скупштине општине
Инђија 16. априла 1990. године под именом Јавно
комунално предузеће за дистрибуцију гаса „Ингас“,
Инђија, а одлуком о измени и допуни одлуке о оснивању
од 9. јула 2001. године из назива Предузећа је избрисана
реч „комунално“.
Предузеће је 26. априла 1990. године уписано
у регистар Окружног суда у Сремској Митровици
решењем Фи бр. 327/90, бр. рег. Улошка 1 – 798.
Предузеће је решењем о упису у судски регистар
број Фи 874/98 од 6. јула 1998. године у Привредном
суду у Сремској Митровици уписало вредност основног
капитала на дан 31. децембра 1997. године у износу
од 18,675,429.58 динара, односно 3,158,741.87 УСД.
Решењем Агенције за привредне регистре Републике
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Србије БД 88452/2013 од 14. августа 2013. године,
а на основу Акта о процени вредности капитала бр.
875 од 20. маја 2013. године овлашћеног проценитеља
„Фактис“ д.о.о., Београд, уписана је промена података
о основном капиталу. На наведену процену сагласност
је дала Скупштина општине Инђија својим решењем
бр. 023-23/2013-I од 05. јуна 2013. године. Утврђена
вредност капитала износи – новчани улог уписан и
уплаћен у износу од 1,000.00 динара и неновчани
улог уписан и унет у износу од 329,411,395.00 динара.
Утврђена вредност капитала у наведеним износима
унета је у Одлуку о промени оснивачког акта Јавног
предузећа Ингас Инђија, донету на седници Скупштине
општине Инђија дана 05. јуна 2013. године под бројем
02-142/2013-I.
Предузеће је поднело регистрациону пријаву
за упис у Регистар привредних субјеката 28. маја 2005.
године и уписано је 30. јуна 2005. године под бројем БД
56901/2005.
У периоду 1990 – 2004. год. природни гас је
доведен до свих насељених места општине Инђија и
на тај начин омогућено је коришћење истог у сваком
домаћинству, а у току периода 2010-2017 године
гасификоване су све нове индустријске зоне у општини
Инђија.
1.2. Законски оквири пословања предузећа
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“
бр. 15/16);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник
РС“бр.54/09,73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,
108/13, 124/14, 68/15, 103/15 и 99/16);
- Закон о начину одређивања максималног броја
запослених у јавном сектору („Службени гласник
РС“бр.68/15 и 81/16);
- Закон о раду („Сл. Гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС ),
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр.
145/14);
- Услови и начин давања одобрења за прикључење
дистрибутивном систему природног гаса (Правила о
раду система за дистрибуцију гаса бр 185/2 од 08.01.2015.
године)
- Начин мерења испорученог природног гаса; („Уредба о
условима за испоруку природног гаса Службени гласник
РС“ бр.47/2006, 3/2010 и 48/2010);
- Методологија за одређивање цене приступа систему за
дистрибуцију природног гаса („Службени гласник РС“,
бр. 105/16 и 29/17);
- Методологија за одређивање цене природног гаса за
јавно снабдевање („Службени гласник РС“, бр. 75/14,
105/16, 108/16 исправка, 29/17);
- Методологија за одређивање трошкова прикључења
на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса
(„Службени гласник РС“, бр. 42/16);
- Правила о промени снабдевача (Сл. Гласник РС бр.
65/2015 и 10/2017);
- Начин обавештавања купаца (Закон о заштити
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потрошача „Сл. Гласник РС“ бр. 62/2014 и 6/2016. );
- Статут предузећа број 1069/1 од 19.06.2013. године, број
429/1 од 23.02.2015. године и бр. 1720/3 од 03.10.2016.
године;
- Закон о раду („Сл. Гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС ),
- Колективни уговор од 02.02.2018. године;
- Акта предузећа;
- Одлуке Оснивача и Надзорног одбора;
Закон о енергетици представља значајна
реформска определења и дефинише динамику
прилагођавања пословања новим условима. Потребно
је усаглашавање рада и пословања као и доношење
одговарајућих организационих промена и овлашћења,
која су овим Законом утврђена. Пракса је показала да у
земљама, где је извршена организациона трансформација
ради прилагођавања либералном тржишту гаса,
доминирају, уместо вертикално интегрисаних система,
хоризонтално интегрисани системи, по моделу
савремених холдинг компанија са чланицама раздвојених
енергетских делатности, као посебних правних лица. У
почетној фази трансформације енергетских субјеката
није реално очекивати да ће се реорганизација извршити
у једном кораку, него корак по корак, до коначне
верзије и праксе компанијске концепције организовања
предузећа.
1.3. Додатне делатности
У складу са чланом 10. Статута, поред
енергетских делатности за које је предузеће
лиценцирано, у циљу што потпунијег искоришћења
капацитеа предузеће је регистровано и за обављање
следећих делатности:
3530 - Снабдевање паром и климатизација
4221 - Изградња цевовода
4299 - Изградња осталих непоменутих грађевина
4322 - Постављање грејних и климатизационих система
4329 - Остали инсталациони радови у грађевинарству
4399 - Остали непоменути специфични грађевински
радови
4671 - Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим
горивима и сличним производима
4674 - Трговина на велико металном робом,
инсталационим материјалима, опремом и прибором за
грејање
4752 - Трговина на мало металном робом у
специјализованим продавницама
4941 - Друмски превоз терета
4950 - Цевоводни транспорт
7022 - Консултантске активности у вези с пословањем и
осталим управљањем
7112 - Инжењерске делатности и техничко саветовање
7120 - Техничко испитивање и анализе
7490 - Остале стручне, научне и техничке делатности
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1.4. Комерцијалне делатности
ЈП Ингас Инђија послује као јавно предузеће
основано од стране Скупштине општине Инђија дана
16.04.1990. године. Претежна делатност предузећа је
дистрибуција гасовитих горива гасоводом.
ЈП Ингас поседује следеће лиценце, издате од
Агенције за енергетику Републике Србије:
- за обављање енергетске делатности дистрибуције и
управљања дистрибутивним системом за природни гас,
- за обављање енергетске делатности снабдевања
природним гасом,
- за обављање енергетске делатности јавног снабдевања
природним гасом.
Наведене делатности предузеће обавља на
основу Уговора о поверавању обављања делатности
од општег интереса, закљученог са Владом Републике
Србије дана 24.01.2007. године, Анекса уговора о
поверавању обављања делатности од општег интереса
потписаног дана 09.11.2012. године и Закључка Владе
05 број: 312-6358/2012 од 26.09.2012. године.
Изменама Закона о енергетици Републике
Србије, у енергетским делатномиста је извршена
сегментација тржишта и категоризација потрошача.
Савет Агенције за енергетику Републику Србије је
18.07.2014. донео нову Методологију за одређивање цене
гаса за Јавно снабдевање којом се почев од 01.10.2014.
сви купци природног гаса уместо у досадашње три
категорије разврставају у нове категорије и то:
- категорија 1: купци на дистрибутивном систему радног
притиска до 6 бар,
- категорија 2: купци на дистрибутивном систему радног
притиска 6 до16 бар,
У окриву наведених категорија купаца извршена
је сегментације на купце:
- на ЈАВНОМ СНАБДЕВАЊУ
- на СНАБДЕВАЊУ (квалификовани
слободном тржишту)
и то:

купци

на

У оквиру категорије 1 постоје пет група купаца

1. Мала потрошња домаћинства (К1Д),
2. Мала потрошња остали (К1О),
3. Равномерна потрошња (К1РП),
4. Неравномерна потрошња (К1НП),
5. Ванвршна потрошња, (К1ВП)
У оквиру категорије 1 групе места испоруке
„мала потрошња домаћинства“ и „мала потрошња
остали“ разврставају се места испоруке са мерним
уређајима максималног капацитета мањег или једнаког
10 m3/ час.
У оквиру категорије 2 постоје три групе купаца
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и то:

ТЕКУЋИ РАЧУН 105-86014-07 АИК БАНКА

1. Равномерна потрошња (К2РП),
2. Неравномерна потрошња (К2НП),
3. Ванвршна потрошња (К2ВП)

1.13. Власништво капитала
Предузеће је решењем о упису у судски регистар
број Фи 874/98 од 6. јула 1998. године у Привредном
суду у Сремској Митровици уписало вредност основног
капитала на дан 31. децембра 1997. године у износу
од 18,675,429.58 динара, односно 3,158,741.87 УСД.
Решењем Агенције за привредне регистре Републике
Србије БД 88452/2013 од 14. августа 2013. године,
а на основу Акта о процени вредности капитала бр.
875 од 20. маја 2013. године овлашћеног проценитеља
„Фактис“ д.о.о., Београд, уписана је промена података
о основном капиталу. На наведену процену сагласност
је дала Скупштина општине Инђија својим решењем
бр. 023-23/2013-I од 05. јуна 2013. године. Утврђена
вредност капитала износи – новчани улог уписан и
уплаћен у износу од 1,000.00 динара и неновчани
улог уписан и унет у износу од 329,411,395.00 динара.
Утврђена вредност капитала у наведеним износима
унета је у Одлуку о промени оснивачког акта Јавног
предузећа Ингас Инђија, донету на седници Скупштине
општине Инђија дана 05. јуна 2013. године под бројем
02-142/2013-I.
Основни капитал у износу од 329.412.395
динара представља један удео, 100% у власништву
Оснивача, општине Инђија.

Разврставање купаца на категорије и групе
купаца врши се за свако место испоруке према:
1) власништву на прикључку,
2) максималном капацитету мерног уређаја код
потрошача,
3) вредности прикључка на месту прикључења,
4) карактера потрошње природног гаса у току једне
године.
Потрошачи гаса који користе више од 100.000,00
m3 енергента годишње сврставају се у категорију
потрошача који су на слободном тржишту и са којима се
закључују Уговори о снабдевању.
1.5. Матични број
Матични број предузећа је 08190135.
1.6. Порески идентификациони број
ПИБ предузећа – 100527313
1.7. Седиште и адреса
Седиште предузећа је у Инђији 22320, Блок 63 14/2.
1.8. Директор предузећа
Решењем Скупштине општине Инђија бр. 02124/2018-И од 18.06.2018 године, за вршиоца дужности
директора Јавног предузећа „Ингас” Инђија именован је
Милан Кончаревић.
1.9. Остала овлашћема лица за заступање
У складу са постојећим актима предузећа нема
именованих осталих лица за заступање.
1.10. Законски заступници
У складу са чланом 27. Статута предузећа,
законски заступник предузећа је в.д директор Милан
Кончаревић. Лица овлашћена на депо-картонима
пословних банака за трансакције са Комерцијалном
банком и Банком Интеза су; Кнежевић Гојко и Филиповић
Дубравка
1.11. Јединствен број корисника Јавних средстава
Организациона шифра корисника буџетских
средстава у Министарству финансија и привреде –
Управа за трезор је 83137.
1.12. Отворени рачуни код пословних банака и Управе
за трезор
ТЕКУЋИ РАЧУН 250-2200000015020-09 ЕФГ БАНКА
ТЕКУЋИ РАЧУН 160-192284-83 ИНТЕСА БАНКА
ТЕКУЋИ РАЧУН 840-659743-87 УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
ТЕКУЋИ РАЧУН 205-116099-21 КОМЕРЦИЈАЛНА
БАНКА

1.14. Расподела нето добити
Финансијски резултати пословања исказују
се у временским периодима, на начин и по поступку
утврђеном у Закону и представљају разлику између
прихода и расхода Јавног предузећа у периоду за који
се утврђује, при чему се вишак прихода над расходима
исказује као добит, а вишак расхода над приходима као
губитак у складу са Законом.
Из добити Јавног предузећа (бруто добит)
плаћају се прописани порези.
Остатак добити која остаје по плаћању пореза
(нето добит) распоређује се:
- 60% оснивачу,
- 30% за резерве и увећање капитала,
- 10% за друге намене у складу са актима Јавног
предузећа (правилници, одлуке, колективни уговор).
Јавно предузеће је дужно да уплати у буџет
Оснивача, део остварене добити, по завршном рачуну за
претходну годину.
Предузеће је у пословној 2107. години остварило
нето добит у износу 16.115.046,00 динара. Оснивачу је
део добити /60 %/ уолаћено у фебруарау 2109. године.
1.15. Губитак
Предузећа од 2005. па закључно са 2018.
годином није пословало са губитком.
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2. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ
2.1. Мисија
Закон о енергетици доноси значајна реформска
опредељења и дефинише динамику прилагођавања
новим условима. Неопходно је усаглашавање рада
и пословања у складу са потребама тржишта, уз
организационе промене у предузећу. Ради прилагођавања
потребама либералног тржишта гаса, предузеће уместо
вертикално интегрисаног систем, мора извршити
трансформацију у хоризонтално интегрисани систем , по
меделу савремених компанија-холдинга, са чланицама
раздвојених енергетских делатности, као посебних
правних лица. Како се ради о јавном предузећу, у
почетној фази трансормације предузећа није реално
очекивати да ће се реорганизација извршити у једном
кораку, али је неопходно да иде у смеру компанијске
концепције организовања предузећа.
У складу са одредбама Закона о енергетици и
директивом Европске уније, да гасни сектор представља
целину, која захтева нову организацију засновану на
принципима рационалнијег и ефикаснијег ситема
пословања, потребно је постепене извршити припреме
за реструктурирање предузећа у складу са захтевима
тражишта, како би се задовољине прописане поделе
енергетских делантости за које је предузеће лиценцирано.
Неопходна је месечна анлиза прихода и расхода по
делатности, а у сврху лоцирања мање профитабилне
делатности и предузимања мера на побољшању:
- дистрибуција и управљање дистрибутивним системом
- јавног снабдевања потрошача природним гасом
Предузеће има монопол на локалном нивуо, али
истовремено постоје општи услови привређивања који
свакоко утичу на резултате пословања предузећа и то су:
- висок ниво ненаплаћених потраживања јер појединачно
има много малих купаца,
- неликвидност привредних потрошача,
- раст цене сирове нафте диретно има утицај на “коктел
цену” увозног гаса,
- вискоки ризици структурних реформи
Сагледавањем
прихода
и
расхода
по
делатностима, мора се утврдити која делатност
није профитабилна, како би пословодство усмерило
своју активност ка проблемина који доводе одређену
делатност до негативног резултата.
Могући ресурси предузећа у наредном периоду
у делатности дистрибуције гаса, и јесту у изграђеној
гасоводној мрежа у свим насељима, на којој се
допунским пројектима раде нови прикључци.
2.2. Визија
ЈП Ингас ће својим активностима у планском
периоду радити на очувању позиције коју је стекао у
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претходном периоду, у области дистрибуције природног
гаса.
Деловање предузећа у планском периоду ће
бити на побољшању услова у области заштите животне
средине, повећању безбедности крајњих купаца и
запослених приликом обављања редовних радних
задатака примењујући највише стандарде и позитивне
прописе у области дистрибуције природног гаса. ЈП
Ингас ће у наредном периоду настојати да унапреди своје
пословање повећањем продуктивности и ефикасности
пословања уз стално смањење трошкова пословања. У
оквиру своје делатности предузеће ће пратити све нове
трендове као што су даљинско очитавање потрошње,
централна одоризација, напредни мерни системи и др.
Плански циљеви дефинисани за наредних 10
година су:
- континуирано снабдевање потрошача гасом и
обезбеђење довољних количина гаса за велике привредне
потрошаче,
- побољшање оперативне ефикасности система и објеката
за дистрибуцију гаса кроз програме модернизације мерне
опреме, управљање потражњом, смањење истицања
гаса на дистрибутивној мрежи, унапређење постројења,
контролу процеса дистрибуције гаса, итд,
- побољшање квалитета и ефикасности пратећих услуга
у дистрибуцији и јавном снабдевању потрошача у свим
насељеним местима,
- стабилан готовински ток средстава предузећа,
подизање и одржавање потребног нивоа наплате,
- стабилност пословања, развој предузећа кроз програме
институционалног и финансијског рестр
- поштовање принципа одрживог развода и заштите
животне средине, смањење загађења животне средине
употребом расположивих мера.
- примена и имплементирање научно-техничких
достигнућа у енергетској делатности дистрибуцији гаса.
Генерални правци:
- оптимално одржавање целокупног система,
- преузимање мерне опреме од физичких и правних лица
у складу са одредбама закона о енергетици,
- смањење губитака у дистрибуцији гаса,
- континуиране активности за реализацију наплате
потраживања за испоручени гас,
- пословање на основу економских принципа, ка
оптимуму ефикасности, економичности, рентабилности
и еколошких стандарда,
- развој кадрова.
Повећање профитабилности уз истовремено
смањење режијских трошкова
Предузеће на тржишту остварује приходе
продајом гаса по ценама које су регулисане од стране
Агенције за енергетику Републике Србије. Регулација
цена је прописана законом и утврђује се у поступку који
је такође прописан законом. Предузеће мора да уложи
максималне напоре на смањењу трошкова услуга на
одржавању гасовода, стручним обучавањем запослених,
како би предузеће имало минималне трошкове на
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пружању стручних услуга одржавања гасоводне мреже.
Оно што је могуће редуковати су свакако и
режијски трошкови код којих је свакако могуће извршити
одређена смањења, без угрожавања редовног пословања
предузећа.
Обезбеђење континуираног и стабилног
снабдевања тржишта енергентом.
Применом одредби Закона о енергетици и
увођењем методологија и тарифног система у начину
обрачуна потрошње гаса, као и повећање цене гаса су
разлози због којих из године у годину долази до мање
потрошње гаса категорије „домаћинства“. На другој
страни у категорији потрошача „снабдевање” односно у
делу слободног тржишта примећује се тренд повећања
потрошње природног гаса, јер долази до повећања
обима производње, а тиме и до повећане потрошње гаса
за технолошке потребе. Поред тога изградњом нових и
проширењем постојећих производних погона повећава
се број привредних потрошача. С обзиром да потрошачи
гаса имају могућност избора свог снабдевача, у
наредном периоду се мора посветити велика пажња свим
потрошачима како би се задржали као корисници наших
услуга. Да би се то и постигло мора се свакодневно
повећавати квалитет наших услуга као и континуитет у
испоруци природног гаса.
Међутим, у апсолутном износу, планиране
количине уважавају очекиване климатске услове благих
зима, што у плановима последично доводи до врло
малог повећања потребних количина гаса. Ово је тренд
који постоји у протеклим годинама и очекује се да ће
се наставити и у наредном периоду. Одлуком Владе
Републике Србије, до 2018. године ЈП “Србијагас“ је
одређен за јавног снабдевача и предузеће је упућено
на куповину гаса код овог добављача. Како не постоји
могућност избора добављача, предузеће мора пратити
дешавања на финансијском тржишту и користити
могућности кредитног динарског задужења за измирење
обавеза, по каматним стопама које су ниже од затезних
камата. Истовремено се мора имати континуитет у
наплати доспелих потраживања.
2.3.Циљеви
Плански циљеви пословне стратегије предузећа
у периоду 2017-2026. година усмерени су ка:
повећање
профитабилности
(рентабилност,
економичност...);
- обезбеђивање континуираног и стабилног снабдевања
тржишта енергентом;
- примена нових техничких и технолошких процеса (
информационе технологије);
- даље смањење губитака на мрежи средњег притиска
(6-16 bar) и мрежи ниског притиска ( 1-3 bar) на
дистрибутивном подручју Ј.П. „Ингас“.
Губици у дистрибуцији природног гаса су у
претходном периоду применом одговарајућих мера били
у границама између 1,6% и 3,4%, тако да су у 2008. год.
износили 2,19%, у 2009. год. 1,6%, и у 2010. год 3,41%,
у 2011. 1,65 % у 2012. год. 2,77%, и у 2013. год. 1,72%, у
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2014. години 1,29%, у 2015. години 1,85%, 2016. исказан
у процентима губитак износи 1,65 %, 2017. губитак у
износу од 1,05%. Планом за смањење губитака који
је достављен Агенцији за енергетику РС предвиђа се
перманентно праћење губитака на мрежама средњег
и ниског притиска (челична и полиетиленска мрежа)
и њихово смањење колико год је то могуће. Агенција
за енергетику је признала Ингас-у укупне губитке на
мрежи средњег и ниског притиска у износу од 1,7%,
што значи да се дистрибутеру овај проценат губитака
признаје кроз цену, док све изнад тога мора покривати из
своје зараде од продатог гаса. Контролом дистрибутивне
гасне мреже у континуитету и заменом мерних уређаја
код потрошача, постижу се очекивани ефекти смањења
процента губитака у дистрибуцији.
Да би се ово и остварило потребно је предузети
следеће планске активности:
- редовно контролисати мрежу ниског и средњег
притиска гасним детектором и евентуална места цурења
гаса одмах санирати.
- годишње баждарити предвиђених 800 мерача протока
гаса којима у наредним годинама истиче важност
баждара, период од 5 година од претходног баждарења рок дефинисан Законом.
- замена мерача типа Г- 4 и Г-6 на КМРС који су старији
од 15 година и који се по техничким условима више не
могу баждарити, а тиме ни употребљавати.
- уградња мерача са температурним компензатором
на новим прикључцима као и код евентуалне замене
неисправних.
- стално праћење радова на извођењу уличне
инфраструктуре уз достављање тачних ситуационих
цртежа са положајем гасних инсталација, како би се
избегло оштећење гасних водова и неконтролисано
истицање гаса.
- редовна контрола потрошача ради откривања
неовлашћеног коришћења гаса.
Применом горе наведених мера губици би се и
у наредним годинама кретали приближно око 1,7%, тако
да би се сав технички губитак признао дистрибутеру
кроз цену гаса и не би било додатних трошкова по том
основу.
2.3.1.Пословни циљеви
Стратегија предузећа утврђена је у правцу:
- тржишног позиционирања предузећа;
- повећање ефикасности при смањеном физичком обиму
трговине;
- економичнија изградња гасоводних система;
- праћење, анализа и смањење губитака на мрежи;
- повећање удела на тржишту-преузимања дистрибуција
у насељима;
- смањење трошкова;
- максимална искоришћеност постојећих људских
ресурса.
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Организација
- циљ: максимално прилагођена захтевима који
произилазе из стратешке оријентације предузећа
- даља обука и стручно усавршавање у оквиру свих
служби (специјалистичке стручне обуке)
- усмереност ка коришћењу рачунара и одговарајућих
програмских пакета (ефикаснији и квалитетнији рад
извршилаца)
- обуке у складу са увођењем финсниског управљања и
контроле
- обуке у складу са потребом увођења стандарда
менаџмента управљања квалитетом ISО 9001 и
стандарда везаног за заштиту на раду OHSAS 18.0001.
- промена броја запослених у складу са развојем и
потребама предузећа при чему би се мењала постојећа
систематизација уз уважавање законских прописа који
би могли утицати на измену систематизације.
Финансије
- даља потреба за израдом детаљних и свеобухватнијих
финансијских планова (сагледавање реалних обавеза и
потраживања на бази кога се планирају будуће активности
и наменско и рационално трошење средстава),
- максимална ангажованост на наплати сопствених
потраживања у циљу обезбеђења континуиране
ликвидности.
2.3.2. Стратешки циљеви
Стратегија развоја предузећа, и оквир рада
предузеце у великој мери дефинисан је и одређен
законском регулативом, јер се ради о јавном предузећу
са 100% учешћем држаног капитала. План и програм
пословања опредељен је правцима развоја енергетских
делатности, и енергетском политиком дрзаве
посматрајући правце развоја енергетских делатности
и политку регулације цена. Инвестициона активност и
развојна политика предузеца зависи од финансијских
средстава која се остварују прометом гаса путем
дистрибутивне мреже.
2.3.3. Остали циљеви
- реалном ценом трошкова прикључења, обезбедиће се
одговарајућа динамика финансирања нових прикључака
и одржавање постојећих мрежа и опреме за дистрибуцију,
регулацију и мерење природног гаса и тиме подизање
нивоа услуге дистрибуције.
- обезбеђење прикључења што већег броја корисника
природног гаса на изграђену дистрибутивну гасоводну
мрежу, ради стварања услова за коришћење економичног
еколошког енергента на територији општине Инђија,
- обезбеђење коришћења еколошког енергента са вих
нјеговим утицајем на животну средину у општини
Инђија,
- развој и унапређење делатности од посебног
друштвеног интереса везано за дистрибуцију и
коришћење природног гаса у домаћинствима, малој
привреди и код комуналних потрошача,
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- преузимање дистрибуције у насељеном месту Бешка,
ради обезбеђења техничко-технолошког јединства
функцционисања и развоја дистрибутивне гасоводне
мреже на целој територи општине Инђија,
- ангажовање слободних капацитета домаћих
произвођача гасне опреме, уређаја и инсталација, као
и слободних камацитета у грађевинарству и машинској
индустрији општине Инђија,
- обављање континуираног и безбедног обављања
делатности дистрибуције природног гаса на подручју
територије општине Инђија, као делатности од општег
интереса и задовољења потреба корисника природног
гаса за овим енергентом,
- рационално коришћење расположивих материјалних
и кадровских ресурса на реализацији програма
гасификације,
- остваривање позитивног финансијског резулатата у
свим лиценцираним енергетским делатностима.
3. ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛОВАЊА
Унутрашња организација предузећа ЈП „Ингас”
Инђија усклађена је са захтевима савременог начина рада
и пословања и прилагођава се потребама потрошача.
Како су дистрибуција гаса и јавно снабдевање природним
гасом делатности од општег интереса и рад служби
предузећа је огранизован тако да у сваком моменту буде
доступан потрошачима и корисницима наших услуга.
3.1. Садашња организациона шема пословања - на дан
30.06.2019. г.
ДИРЕКТОР
Сектор
рачуноводственофинансијских
послова и анализе

Сектор
Технички Интерна
општих и сектор
ревизија
правних
послова

3.2. Предлози за измену шеме пословања
Организациона шема и систематизација послова
и радних места усклађени су са потребама пословања,
доношењем новог Правилника о организацији и
систематизацији послова, који ступа на снагу 30.08.2018.
године.
Предузеће је организовано у организационе
делове – секторе, а послови интерног ревизора и
референта безбедности и здравља на раду су самостални
(изван сектора) и под директном су надлежности
директора предузећа.
3.3. Управљачки модели и управљачка пракса
Оснивач предузећа је Скупштина Општине
Инђија, која бира и именује Надзорни одбор предузећа
као орган управљања и именује законског заступника директора предузећа.
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3.3.1. Ниво и резултати менаџмента
Ниво резултата менаџмента исказан је кроз
резултате пословања предузећа – пословање без губитака
и кроз стабилно и редовно снабдевање свих потрошача
гаса у протеклом периоду, као и у текућој години.
3.4. Систематизација радних места
Правилник о организацији и систематизацији
послова, донет је 22.08.2018. године са применом од
30.08. 2018. године.
3.5. Одлука о максималном броју запослених
Одлуком Скупштине општине Инђија, бр.
02-179/2017-I од 10.07.2017 године, о одређивању
максималног броја запослених на неодређено време
за сваки организациони облик у систему локалне
самоуправе општине Инђија за 2017. годину утврђен је
за ЈП Ингас Инђија максималан број од 35 запослених
на неодређено време.
4. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ
4.1. Квалификациона и старосна структура запослених
На дан 30.06.2019. године у предузећу је
запослен 34 радник на неодређено време.
Квалификациона стурктура запослених на дан
30.06.2019. године:
СТРУЧНА СПРЕМА
ВСС
ВШС
ВКВ
ССС
КВ
ПК

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
11
5
1
8
10
1

Старосна структура
30.06.2019. године:
Године старости
До 30 година
Од 30 до 40 година
Од 40 до 50 година
Од 50 до 60 година
Преко 60 година
Просечна старост

запослених

на

дан

Број запослених
4
9
11
9
3
44,55 година

4.2. Планирана маса зарада у 2019. години у периоду од
01.01.2019. до 30.06.2019. години
Фискалном стратегијом за 2017. годину са
пројекцијама за 2018 и 2019. годину планирано је да се
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кроз реформу система зарада и запошљавања, повећа
ефикасност јавног сектора и обезбеди усклађеност
трошкова са постигнутом продуктивношћу. Стратегијом
је утврђено да се ниво зарада у сектору јавних предузећа
на републичком и локалном нивоу прати од стране
оснивача, без могућности повећања основне зараде, и
уз посвећивање посебне пажње на примени контроле
Уредбе о смањењу зарада у јавном сектору.
Законом о Утврђивању максималног броја
запослених („Сл.Гласник РС“ бр.68/15 и 81/2016-одлука
УС) прописан је поступак и начин утврђивања броја
запослених у јавном сектору. У сладу са наведеном
законском регулативом, оснивач предузећа Скупштина
општине Инђија је донела одлуку број 016-19/2015И којом је одређен максималан број запослених на
неодређено време за предузеће ЈП Ингас које је у систему
локалне самоуправе општине Инђија. Наведеном
одлуком утврђен је број од 36 запослених на неодређено
време.
Законом о буџету Републике Србије за 2017.
годину, дефинисана је политика запошљавања по којој
директни корисници средстава буџета Републике Србије
не могу заснивати радни однос са новим лицима, без
сагласности Министарства финансија и привреде. Јавна
предузећа која нису буџетски корисници, што је случај
са ЈП „Ингас“-ом, могу запошљавати нове запослене
само до утврђеног броја одлуком оснивача, и у колико
су обезбеђена и планирана сопствена средства за
бруто зараде ново запослених. У колико се планирају
ново запослени, програм пословања, мора да садржи
детаљно образложење потребе за ангажовањем нових
запослених.
Фискалном стратегијом за 2017. годину са
пројекцијама за 2018. и 2019. годину нису утврђени
проценти повећања зарада у јавном сектору.
У пракси се често између јавних предузећа и
јавног сектора ставља знак једнакости, што свакако није
исправно. Јавни сектор је део националне економије
који обухвата општи ниво државе, као не финансијска
предузећа под контролом државе (јавна предузећа) која
се примарно баве комерцијалним активностима. У циљу
макроекономске стабилности и фискалне одрживости,
а у складу са Фискалном стратегијом, при планирању
зарада у јавним предузећима користе се параметри
за повећање плата у складу са Законом о буџетском
систему.
Исплате осталих накнада запосленима морају
се вршити у складу са одредбама Колективног
уговора и Закона о раду.
Реализација 01.01. до 30.06.2019. године
				
Месец

Програм план
Јануар
3.308.522,00
Фебруар 3.308.522,00
Март
3.308.523,00
Април
3.308.524,00

Реализација
3.297.042,85
3.277.217,65
3.303.011,83
3.286.032,40

у динарима
%
остварења
99,85
99,05
99,83
99,32
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Мај
Јун

3.308.522,00
3.308.523,00

3.120.274,73
3.120.274,73

Укупно

19.851.135,00 19.537.594,81

94,31
94,31
98,42

4.3. Планиране накнаде надзорног одбора у 2019. години
и планиране накнаде по уговорима за период 01.01.2019. –
30.06.2019. године са реализацијом
Реализација 01.01. до 30.06.2019. године
Месец
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун

Програм план
126.187,00
126.186,00
126.186,00
130.775,00
130.774,00
130.774,00

Реализација %
остварења
115.991,00
91,92
120.157,00 96,34
125.088,00 99,13
120.281,00 91,98
124.514,00 95,22
125.372,00 96,20

Укупно

770.882,00

731.403,00

94,88

5. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА
Тренутно тржиште гаса у коме предузећа послује
фигурира са 37 дистрибутера гаса, који су у највећој
мери сви упућени на набавку гаса од истог добављача ЈП Србијагас-а. Што се тиче продаје, предузеће снабдева
потрошаче гасом на слободном тржишту и потрошаче
који су на јавном снабдевању, односно регулисаном
тржишту. Када кажемо регулисано тржиште, мислимо
на диктирање и формирање продајних цена од стране
Агенције за енергетику републике Србије јер се за
ове потрошаче искључиво одобрава цена од стране
наведеног регулаторног тела.
У делу јавног снабдевања, предузеће има
делимично монопол - снабдева потрошаче гаса у свим
насењеним местима општине Инђија, осим насеља
Бешка.
Када говоримо о слободном тржишту где
се налазе потрошачи који годишње троше више од
100.000,00 м3 гаса, са њима се послује у тржишним
условима. На слободном тржишту увек постоји ризик
да неко од великих купаца са територије општине
Инђија, изабере другог снабдевача, а не ЈП Ингас. Са
њима се склапају годишњи уговори, и свака пословна
година носи ризик губитка неког од купаца, где се може
интервенисати политиком цена и давањем дуже валуте
плаћања купцима уз вођење рачуна да се на овај начин
не угрози ликвидност предузећа.
Концепт привредног развоја „по сваку цену“
доживео је свој крах и пре првих видљивих резултата
стратегија одрживог развоја које су данас саставни
део пословања успешних компанија, посматрано на
глобалном нивоу. Бројни еколошки проблеми са којима
се човечанство данас сусреће непрекидно увећавају
значај одрживе потрошње на коју маркетинг, као
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доктрина пословања на нивоу компаније, одговара
развојем и применом концепта одрживог маркетинга.
Користи од спровођења одрживих стратегија пословања
које предузеће мора да примењује су бројне и обухватају
како оне које су квантитативно мерљиве попут: уштеда
у трошковима, реализација производа/услуга на новим
тржиштима и смањење ризика у пословању, тако и
оне које су квалитативне природе као што су: јачање
репутације,
успостављање/задржавање
лидерске
позиције на тржишту и привлачење нових и задржавање
постојећих купаца. Намера рада је да, користећи
резултате истраживања и примере примене одрживих
стратегија развоја у пословању глобално успешних
компанија, укаже на елементе маркетинг стратегија које
омогућавају стабилан раст и развој уз задовољавање
потреба потрошача јер се ради о делатности од општег
интереса, као и друштвених циљева у погледу заштите
животне средине.
Продаја робе
Обим послова предузећа у оквиру редовног
делокруга рада је врло разноврстан и обиман и може се
поделити на послове у оквиру дистрибуције природног
гаса, коју чине набавка природног гаса од добављача и
испорука корисницима (домаћинства и правна лица) и
послове на инвестицијама и инвестиционом одржавању
гасних мрежа.
ЈП Ингас преузима природни гас од свог
добављача (сада је то Србијагас) на две главне
мернорегулационе гасне станице и то ГМРС Крчедин
(ШП 53902) и ГМРС Инђија (ШП 53901) и системом
челичних гасовода на притиску 6 -12 бар (средњи
притисак) и системом полиетиленских гасовода на
притиску 1-4 бар (ниски притисак) дистрибуира до
својих потрошача. На крају свих челичних гасовода су
постављене регулационо одоризаторске гасне станице
у којим се гас одорише додавањем меркаптана и врши
се редукција притиска са 6 (8) бар на притисак од 1-3
бар. На обе гасне мреже (средњег и ниског притиска)
су прикључени гасни потрошачи који на почетку
својих унутрашњих гасних инсталација имају мерно
регулационе гасне станице (комерцијално мерење).
На основу измерених вредности утрошених количина
у овим МРС се испоставља рачун крајњем купцу
природног гаса. Очитавање потрошње врше радници
Ингаса једном месечно и то углавном 31. и 1. у месецу.
Очитавање траје два дана и након тога се свеске са
очитаним количинама на мерним уређајима предају
служби рачуноводства на даљу обраду, односно унос
података у информациони систем. Испостављање
рачуна за утрошени природни гас се обавља путем
поште (за села и сва правна лица) или личном доставом
за домаћинстава у Инћији (радници Ингаса) и то до 7. у
месецу.
Потрошња у категорији „мала потрошња
домаћинства“ ће у највећој мери зависити од
цене природног гаса на тржишту и од климатских
карактеристика.
Број потрошача у категорији „мала потрошња
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домаћинства“ на дистрибутивном подручју се неће
знатније повећати, јер је у предходном периоду гасна
мрежа изграђена у свим насељеним местима у оквиру
грађевинског реона, па се може предпоставити да
ће у периоду 2017-2026. годишње бити око 80 нових
потрошача гаса односно на нивоу 2016. године. Може
се очекивати мало већи број потрошача само уколико
се приступи гасификацији још неке викенд зоне у
општини, али и у том случају неће бити знатнијег
увећања количина гаса, јер су то сезонски потрошачи са
малом потрошњом.
Потрошња природног гаса у категоријама
индустријских потрошача на мрежи ниског и средњег
притиска ће се у наредном периоду повећавати, али не
у већем обиму, осим уколико не дође до прикључења
потрошача са великом потрошњом, што нам у овом
тренутку није познато.
У оквиру послова одржавања гасне опреме и
гасовода ради се на пословима замене бројила којима је
истекао период од пет година од последњег баждарења,
баждарењу у овлашћеној лабораторији и поновној
монтажи на терену. Радници дистрибутера такође
редовно одржавају све гасне станице у Инђији и свим
насељеним местима на свом дистрибутивном подручју
(сва насељена места осим Бешке).
У делу инвестиционих радова ради се на
проширењу гасне мреже (гасоводи ниског и средњег
притиска), изради гасних прикључака (за физичка и
правна лица) и уградњи нових савремених технологија
ради повећања продуктивности и безбедности у раду
(даљинско очитавање, уградња напредних мерних
система, осавремењавање система катодне заштите и
сл.).
Израда нових гасних прикључака како правних
тако и физичких лица започиње подношењем захтева
за израду прикључка. Након сагледавања техничких
могућности за израду прикључка, издаје се енергетска
сагласност и технички улови за физичка лица, односно
решење за прикључење за правна лица. По усвајању
понуде у уговореном року изводе се грађевински радови
у режији овлашћеног подизвођача грађевинских радова и
поставља прикључни вод до КМРС (МРС) са испоруком
КМРС или монтажом на лицу места ако је у питању већи
објекат. Након завршетка УГИ код потрошача приступа
се техничком пријему гасне инсталације, односно за
веће објекте предаје се атестно техничка документација
и учествује у раду изабране комисије за технички пријем
изведених радова.
Продужење уличне гасне мреже у циљу
прикључења нових потрошача изводе обучени радници
Ингаса у сарадњи са извођачем грађевинских радова.
Инвестиционо одржавање гасних мрежа је
нарочито значајно, јер се редовним одржавањем опреме
и заменом дотрајале опреме стварају услови за тачније
мерење, квалитетније пружање услуга корисницима
и шири дијапазон услуга у складу са развојем нових
технологија и светским трендовина у области гасне
технике.
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Политика цена
Почев од 2009. године дошло је до промена у
формирању цена гаса, у циљу либерализације и у складу
са Законом о енергетици, уз напомену да се цене и даље
формирају уз сагласност Владе Републике Србије.
У 2006. години Влада Републике Србије
основала је Регулаторну агенцију за енергетику чија
је основна делатност регулација цена енергената.
На основу члана 15. а у вези са чланом 36. Закона о
енергетици („Службени гласник РС” бр. 84/2004) и
члана 12. Статута Агенције за енергетику Републике
Србије, Савет Агенције за енергетику Републике Србије
је дана 21. јула 2006. године донео „Одлуку о утврђивању
Методологије за одређивање тарифних елемената
за израчунавање цене управљања дистрибутивним
системом, цена дистрибуције природног гаса и трговине
на мало гасом”. Агенција за енергетику Републике
Србије има утицаја у одређивању цена за природни гас
од 2009. године уводећи нова правила рада енергетских
субјеката:
- доношењем и применом тарифног система;
- утврђивањем методологија;
- утврђивањем критеријума одређивања трошкова
прикључака;
- давањем мишљења на обрачун цена.
Укинут је начин обрачуна цене гаса применом
дистрибутивне разлике, а као новина у калкулацији
цене природног гаса се планира продаја енергента уз
истовремени закуп капацитета, као фактор високих
фиксних трошкова инфраструктуре, независно од
количине продатог гаса који се дистрибуира.
Тарифни систем при томе налаже енергетским
субјектима да доносе цене на један транспарентан,
препознатљив и прописан начин, такозваног принципа
„трошкова плус”. Принцип заговара могућност
да предузеће зарачуна своје трошкове, али само
прихватљиве оправдане трошкове (пословне расходе),
увећане за одређени профит, по стопи реалне добити,
коју остварују и друга слична предузећа у окружењу,
а код којих постоје тржишни услови пословања, без
монопола и са оштром конкуренцијом.
У складу са донетом методологијом и
прописаним трошковима прикључења, највиши
орган управљања предузећа доноси акт о ценама у
дистрибуцији и управљању дистрибутивним системом,
акт о ценама за јавно снабдевање природним гасом и акт
о ценама за трошкове прикључења на дистрибутивну
мрежу.
На цене формиране по прописаној методологији
и процедури прибавља се сагласност Агенције за
енергетику Републике Србије, која даје сагласност за
примену цена.
Решењем Владе Републике Србије о изменама
Решења о одређивању снабдевача који ће снабдевати
јавне снабдеваче природним гасом 05 бр. 31-11571/2016
од 02. децембра 2016. (Сл. Гласник РС 96/02) период
у којем ће ЈП „Србијагас“ Нови Сад снабдевати јавне

Број 21, страна број 1605

Службени лист општине Инђија

снабдеваче продужава се до 01.01.2018. године. Решењем
је дефинисано да ће Снабдевач – ЈП „Србијагас“ Нови
Сад, снабдевати јавне снабдеваче по цени која се састоји
од променљиве јединичне цене за 1000 m3 везане за
квартално кретање цена деривата нафте на берзи и
фиксне додатне вредности које садрже све оправдане
трошкове пословања.
Предузеће није у могућности да утиче на начин
утврђивања и доношења цена, али мора настојати да
има што мање пословне расходе који директно утичу на
износ цене. Дистрибутеру није у интересу да постигне
цену која је превелика, јер то директно доводи до
губљења одређеног броја потрошача који прелазе на
друге јефтиније енергенте.
Проблем диспаритета планских набавних
цена које се узимају у калкулацији за израчунавање
продајних цена и фактурних цена добављача које су
веће, годинама уназад предузеће доводе до губитака на
јавном снабдевању из разлога лоше регулације од стране
Агенције за енергетику Републике Србије. Предузеће
се у више наврата путем Удружења дистрибутера и
директно обраћало Агенцији за енергетику и надлежном
ресорном министарству, указујући на проблем који може
довести предузеће до трајне неликвидности у основној
делатности којом се бави.
Цене енергента су регулисане, а надлежни у
поступку регулације цена морају пронаћи решење овог
проблема, јер уз максималне напоре и штедњу нећемо
бити у могућности да благовремено сервисирамо текуће
обавезе и трошкове које предузеће има у делатностима
за које је лиценцирано.
До дана израде овог плана надлежни нису
пронашли решење, а предузеће у наредним годинама
неће остваривати пројектоване максимално одобрене
приходе у основној делатности за коју је основано и
лиценцирано.
Почев од 01.01.2015. године из категорије
потрошача у јавном снабдевању издвојени су потрошачи
гаса који годишње троше више од 100.000 m3. Ови
потрошачи се од 01.01.2015. године изузети из јавног
снабдевања и категорисани као групе потрошача на
снабдевању. Цене енергента за ову групу потрошача
нису регулисане и утврђене су ценовником предузеће за
који је прибављена сагласност оснивача.
6. СЕГМЕНТАЦИЈА ТРЖИШТА
6.1. Тражња, понуда, набавка, конкуренција
Предузеће у складу са изменама Закона о
енергетици, и донетом Методологијом за утврђивање
цена гаса, почев од 2014. године послује у тржишним
условима где се и на слободном тржишту врши продаја и
набавка гаса уз ризике који на оваквом тржишту постоје:
- велики број дистрибутера гаса са лиценцом,
- неапостојања конкуренције у делу набавке гаса (један
добављач на велико),
- висок ниво ненаплаћених потраживања и неликвидност
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привреде,
- раст цене сирове нафте директно има утицај на „коктел
цену” увозног гаса,
- високи ризици промена цена на светском тржишту
нафте и гаса.
Закон о енергетици доноси значајна реформска
опредељења и дефинише динамику прилагођавања
новим условима. Неопходно је усаглашавање рада
и пословања у складу са потребама тржишта,
уз организационе промене у предузећима. Ради
прилагођавања потребама либералног тржишта гаса,
предузеће уместо вертикално интегрисаног система мора
извршити трансформацију у хоризонтално интегрисани
систем, по моделу савремених компанија-холдинга, са
чланицама раздвојених енергетских делатности, као
посебних правних лица.
У складу са одредбама Закона о енергетици и
директивом Европске уније, да гасни сектор представља
целину, која захтева нову организацију засновану на
принципима рационалнијег и ефикаснијег система
пословања, потребно је извршити припреме за
реструктурирање предузећа, како би се задовољиле
прописане поделе енергетских делатности за које је
предузеће лиценцирано.
- дистрибуција и управљање дистрибутивним системом
за природни гас
- јавно снабдевање природним гасом
- снабдевање природним гасом
Сагледавањем
прихода
и
расхода
по
делатностима, мора се утврдити која делатност није
профитабилна како би пословодство усмерило своју
активност ка проблемима који доводе одређену
делатност до негативног резултата.
Предузеће је завршило гасификацију свих
насељених места општине Инђија. Могући ресурси
ЈП „Ингас”-а у наредних пет година у делатности
дистрибуције гаса и јесу у изграђеној гасоводној мрежа
у свим насељима, на којој се допунским пројектима раде
нови прикључци.
Од 01.11.2014. године Методологијом коју је
прописала Агенција за енергетику Републике Србије сви
потрошачи се разврставају у следеће категорије:
КАТЕГОРИЈА 1: Потрошачи гаса на мрежи притиска до
6 бар су разврстани у следеће групе места испоруке:
1. равномерна потрошња ( К1Р)
2. неравномерна потрошња (К1Н)
3. ванвршна потрошња (К1В)
4. мала потрошња домаћинства, (К1МПД)
5. мала потрошња остали (К1МПО)
КАТЕГОРИЈА 2: Потрошачи гаса на мрежи притиска
од 6 бар до 16 бар су разврстани у следеће групе места
испоруке:
1. равномерна потрошња ( К2Р) ,
2. неравномерна потрошња (К2Н),
3. ванвршна потрошња (К2В),
У оквиру категорије 1 групе места испоруке
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„мала потрошња домаћинства“ и „мала потрошња
остали“ разврставају се места испоруке са мерним
уређајима максималног капацитета мањег или једнаког
10 m3/ час.
План развоја предузећа и оквир рада предузећа
у великој мери дефинисан је и одређен законском
регулативом, јер се ради о јавном предузећу са 100%
учешћем државног капитала. План и програм пословања
опредељен је правцима развоја енергетских делатности
и енергетском политиком државе посматрајући правце
развоја енергетских делатности и политику регулације
цена. Инвестициона активност и развојна политика
предузећа зависи од финансијских средстава која
се остварују продајом гаса поторшачима на јавном
снабдевању и снабдевању.
Применом одредби Закона о енергетици и
увођењем методологија и тарифног система у начину
обрачуна потрошње гаса, као и повећање цене гаса су
разлози због којих из године у годину долази до мање
потрошње гаса категорије „домаћинства“. На другој
страни у категорији потрошача „снабдевање „ односно
у делу слободног тржишта примећује се тренд повећања
потрошње природног гаса, јер долази до повећања
обима производње, а тиме и до повећане потрошње гаса
за технолошке потребе. Поред тога изградњом нових и
проширењем постојећих производних погона повећава
се број привредних потрошача. С обзиром да потрошачи
гаса имају могућност избора свог снабдевача, у
наредном периоду се мора посветити велика пажња свим
потрошачима како би се задржали као корисници наших
услуга. Да би се то и постигло мора се свакодневно
повећавати квалитет наших услуга као и континуитет у
испоруци природног гаса.
Међутим, у апсолутном износу, планиране
количине уважавају очекиване климатске услове благих
зима, што у плановима последично доводи до врло
малог повећања потребних количина гаса. Ово је тренд
који постоји у протеклим годинама и очекује се да ће
се наставити и у наредном периоду. Одлуком Владе
Републике Србије, до 2018. године ЈП “Србијагас“ је
одређен за јавног снабдевача и предузеће је упућено
на куповину гаса код овог добављача. Како не постоји
могућност избора добављача, предузеће мора пратити
дешавања на финансијском тржишту и користити
могућности кредитног динарског задужења за измирење
обавеза, по каматним стопама које су ниже од затезних
камата. Истовремено се мора имати континуитет у
наплати доспелих потраживања.
6.2. Управљање доспелим потраживањима
На
потраживањима
су
евидентирана
потраживања од купаца за продати природни гас, и
то физичким лицима, правним лицима, повезаним
правним лицима и купцима за услуге. На основу
процене руководства Предузеће врши појединачну
исправку вредности доспелих потраживања на терет
биланса успеха ради њиховог свођења на надокнадиву
вредност. Исправка вредности потраживања се врши за
сва утужена потраживања, за потраживања над којима је
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покренут стечајни поступак и за друга потраживања за
која се са сигурношћу може утврдити да су ненаплатива.
Наплата потраживања ЈП ”Ингас”-а од купаца се врши
обиласком потрошача-дужника ос стране запослених
радника техничке службе предузеће, по припремљеним
списковима за наплату. Предузеће нема појединачно
службу наплате.
За потраживања од домаћинстава која се
и након више обилазака екипа техничке службе не
наплате, приступа се мери искључења потрошача са
дистрибутивне мреже, а потраживање се наплаћује
путем овлашћених извршитеља. За већину правних лица
као средство обезбеђења плаћања постоје менице, које
су крајњи начин наплате потраживања од нередовних
платиша, правних лица. Када су у питању потрошачи
из категорије домаћинстава, проценат наплате је
приближно исти у свим пословним годинама. Мањи
проценат наплате код осталих потрошача је условљен
неплаћањем обавеза од стране буџетских корисника.
У циљу побољшања наплате ЈП ”Ингас” Инђија је
са пословним банкама где је то било могуће постигао
договор да уплате грађана на шалтерима ових банака
буду без провизије.
На
потраживањима
су
евидентирана
потраживања од купаца за продати природни гас,
извршене услуге и урађене прикључке. Купци су на
контима евидентирани као физичка лица, правна лица,
буџетски корисници и купци за услуге. На основу
процене руководства Предузеће врши појединачну
исправку вредности доспелих потраживања на терет
биланса успеха ради њиховог свођења на надокнадиву
вредност. Исправка вредности потраживања се врши за
сва утужена потраживања, за потраживања над којима је
покренут стечајни поступак и за друга потраживања за
која се са сигурношћу може утврдити да су ненаплатива.
У извешају за први кварала у билансу успеха на дан
30.06.2019.године на индиректним отписима код купаца
евидентиран износ од 86.794 хиљаде динара.
Физичким лицима је за прва два квартала 2019.
години по основу утрошеног гаса и камате фактурисано
укупно 253.251 хиљада динара, а до 30.06.2019. године
је наплаћено 279.100 хиљада динара.
Правним лицима је у првоми другом кварталу
2019.години по основу утрошеног гаса и камате
фактурисано је укупно 235.764 хиљада динара, а
наплаћено укупно 245.782 хиљаде динара.
Буџетским корисницима (школе, вртић,
јавана предузећа, установе, општинска управа и месне
канцеларије) за први и другиквартал 2019. године на име
утрошеног гаса и камате фактурисано је укупно 14.977
хиљада динара. Наплаћено је током шест месеци 2019.
године 27.850 хиљада динара.
6.3.Управљање доспећем обавеза
Предузеће ЈП Ингас Инђија послује у тржишним
условима и није буџетски корисник. Приходе оставарује
продајом робе и прузањем услуга на тржишту, а гас
набавља од добављача ЈП Србијагас-а. Обавезе према
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добављачу за преузети гас истовремено и највећа обавезе
које предузеће у пословању има према добављачима и
ове обавезе се морају плаћати у дефинисаним роковима
по рачунима, јер се не може угрозити континуитет
у испоруци енергента. Рок плаћања обавеза према
добављачу - ЈП Србијагас је 15 дана од последњег дана
месеца за који се врши очитавање потрошње.
Остале обавезе из пословања на крају
извештајног периода 2019. године су:
- Дугорочна резервисања - Обрачун садашње вредности
обавеза и резервисања по основу отпремнина за
одлазак у пензију након испуњених услова, је извшено
кумулативно до 31.12.2018.године, као и кумулативни
обрачун резервисања за јубилане награде запослених .
Евидентирани износ представља укалкулисани обрачун
по финансијским извештајима за 2018.годину. На овој
позицији је тешко тачно предвидети очекивани износ
јер се обачун врши на крају пословне године уз примену
статистичких података и параметара.
- Дугорочне обавезе - Обавеза која на дан 30.06.2019.
године износи 751 хиљада динарау целости се односи
на обавезу Предузећа по основу дугорочног кредита
одобреног за куповину стана солидарности. Кредит
је одобрен од стране Дирекције за изградњу општине
Инђија на период од 20 година уз каматну стопу од 2%
на годишњем нивоу. У 2017. години је Општине Инђија,
од ЈП Инђија пут-а преузела обавезу повериоца.
- Краткорочне финансијске обавезе – По билансу стања
на наведеној позицији на дан 30.06.2019.године нема
обавеза. Најзначајнија ставка на наведеној билансној
позицији је била евидентирана обавеза за примљени
зајам од ЈКП „Водовод и канализација“ из Инђије који
на дан 31.12.2018.године износи 15.000 хиљада динара.
Обавеза за примљени зајам односи се на зајам новца за
оджавање текуће ликвидности по Уговору број. 1816
од 26.10.2015. године. Анексом наведеног уговора
продужен је рок враћања позајмице до 30.04.2019.
године. Краткорочни зајам је примљен у износу од
42.085. хиљада динара, у току 2015., 2016., и 2017.
године је враћено 27.085 хиљада динара. По захтеву ЈКП
Водовода и канализације, преостали износ позајмице од
15.000 хиљада динара враћен је у првом кварталу 2019.
године.
- Примљени аванси, депозити и кауције – су средства која
су примљена по Уговорима за израду гасих прикључака
из ранијих периода где је рок отплате био на 12 месечних
рата, при чему рате по склопљеним уговорима у акцији
доспевају у наредној години. По условима уговарања,
потрошачи уплаћују 35% од уговорене цене и омогућава
им се израда прикључка. Преостали износ плаћају у
12. једнаких месечних рата са грејс периодом до нове
године.
- Обавезе из пословања – представљају обавезе
према добављачима за испоручену робу. Материјално
најзначајнија је обавеза према добављачу ЈП Србијага-у
по фактурама за преузети енергент у месецу јуну која
доспева за плаћање у јулу 2019.године у укупном
износу од26.150 хиљада динара. Исказане обавезе
према осталим добављачима се измирују у роковима
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прописаним Законом о измирењу новчаних обавеза у
финансијским трансакцијама.
- Остале краткорочне обавезе – се највећим делом
односе на обавезе према запосленима за зараде и
накнаде за месец јун у износу од 2.750 хиљада динара и
обавезе према оснивачу по основу расподеле добити из
2018.године у износу од 4.651 хиљаде динара. До дана
сачињавања овог извештаја од оснивача нису добијене
инструкције за плаћање.
- Обавезе по основу пореза на додату вредност – на овој
позицији је исказана пореска обавеза за обрачунати
порез на додату вредност за продату робу и извршене
услуге у мартујуну који доспева за плаћање 15.07.2019.
године.
- Обавезе по основу пореза, доприноса и других дажбина –
на овој позицији за првии други квартал 2019. године
нема исказаних обавеза.
- Пасивна временска разграничења – средства на овој
позицији нису планиране а исказане обавезе по овом
основу и представљају разграничене судске трошкове и
трошкове судских извшитеља.
7.СВОТ МАТРИЦА
7.1. Снаге, моћи, могућности, шансе, погодности,
претње, слабости и опасности
Свот матрица у предузећу није рађена, а за
анализу шта је корисно, шта штетно, који су то спољни
и интерни парамети који утичу, у времену које је дато за
достављање овог извештаја није било могуће урадити.
Озбиљна анализа изискује ангажовање тима људи и
дужи временски период за израду, како би иста била
реална и квалитетна.
8. ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
8.1. Развијање модерног система управљања отпадом
ЈП Ингас дистрибуира природно гас на
територији општине Инђија.
Природни гас је чисто еколошко гориво у чијим
продуктима сагоревања нема штетних материја и самим
тим не загађује се природна средина.
Природни гас је без мириса и због тога се
истицање природног гаса не осети у колико се не додаје
одорант - меркаптан који му даје карактеристичан
мирис.
Снабдевање меркаптаном и пуњење резервоара
који се налазе у гасним станицама обавља лиценцирана
фирма за ову врсту делатности поштујући притом
сва еколошке стандарде из области заштите животне
средине.
Једини отпад који се ствара приликом радног
процеса Ингас-а је редован комунални отпад који се
одлаже у контејнере у близини Ингас-а.
Старе расходоване лимене мераче откупљује
регистровано предузеће које се бави откупом и прерадом
секундарних сировина.
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9. ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО
30.06. 2019. ГОДИНЕ
9.1. Биланс успеха
Пословни приходи износе 441.229.000,00
динара што је 118,21% плана. Приходи од продаје робе
износе износе 439.331.000,00 динара што је 118,68% у
односу на план услед већег физичког обима у промету
енергената. Константно је присутан раст набавне
цене енергента за купце на слободном тржишту од
стране ЈП Србијагас-а са образложењем раста цене
као последице раста цена сирове нафте на светском
тржишту. Пораст набавне цене енергента директно
доводи и до већих продајних цена енергента за купце
на слободном тржишту. Приходи од продаје производа и
услуга реализовани су са 61,48%% у односу на планске
вредности, и односе се на приходе по основу издатих
техничких услова и нових гасних прикључака. У прва
два квартала урађено је 25 нових прикључака. Крајем
другог квартала започета је акција са умањеним ценама
за прикључење потрошача са типским прикључцима.
Пословни расходи износе 430.192.000,00 динара
и реализовани су са 110,93% у односу на план. Набавна
вредност продате робе је са индексом реализације од
117,16%. Од јануара месеца 2015. године је константно
присутно одступање фактурне цене добављача од
планске цене, која је одобрена у калкулацији продајне
цене енергента за јавно снабдевање. План је рађен на
основу фактурне цене у новембру прошле године, што
доводи до одлива средстава на име трошкова набавке
енергента за јавно снабдевање.
Трошкови материјала износе 3.203.000,00
динара што је 45,14% у односу на план, јер није било
већих хаварија ни интервенција а јавна набавка мерача
није завршена до краја првог квартала, па је вршена
само замена ребаждарених мерача. Трошкови горива
и енергије су под месечним надзором пословодства
предузећа и не прелазе план, а остварени су на нивоу од
82%. Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи
износе 25.391.000.00 динара односно 87,16% планиране
вредности. Трошкови производних услуга су остверени
са 63,35% услед рационализације трошкова. Трошкови
амортизације износе 90,92% од планских вредности.
Нематеријални трошкови остварени су са 55,36%. У
извештајном периоду остварен је Пословни добитак
од 11.037.000,00 дин а планиран је Пословни губитак
од 14.500.000,00 динара. Предузеће је први квартал
завршило остваривши Нето добитак од 13.182.000,00
динара а планиран је Нето губитак од 3.476.000,00.
динара.
9.2. Биланс стања
Стална имовина износи 211.037.000,00 динара
што је 90,76% од планираног износа. Некретнине,
постројења и опрема износе 90,98% плана, а одступање
на вредности грађевинских објеката и опреми настало је
јер је било свега 25 нових гасних прикључка, а поступци
јавних набавки нису завршени до истека првог квартала
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па се са радовима на изради прикључака приступило
средином другог квартала. На позицији Некретнине,
постројења и опрема у припреми реализација је
128,45%. Дугорочни фин. пласмани су 105,36% плана
и односе се на потраживања за стан солидарности од
запосленог радника. На позицији Одложена пореска
средства реализација је 105,86%, а предузеће врши
процену одложених пореских средстава која се могу
признати из процењених будућих опорезивих добитака,
што подразумева одговарајућу пореску стратегију и
политику.
Залихе су остварене са 91,76% и износе
5.212.000,00 динара. Потраживања по основу продаје
износе 92,53% од планиране вредности и то су
потраживања од купаца за продати гас. Предузеће,
на основу процене руководства, врши исправку
вредности потраживања за сва утужена потраживања, за
потраживања над којим је покренут стечајни поступак
и остала потраживања за која се са сигурношћу може
утврдити да су ненаплатива. Физичким лицима је у
прва два квартала фактурисано 253.251.000,00 динара, а
наплаћено 279.100.000,00 динара.
Правним лицима је у прва два квартала
фактурисано 235.764.000,00 дин., а наплаћено је
245.782.000,00 динара. Буџетским корисницима
(школе, вртић, установе и јавна предузећа, Општинска
управа и месне канцеларије) фактуринасно је у првом
и другом кварталу 14.977.000,00 динара а наплаћено
27.850.000,00 динара. Предузеће предузима мере како
би се побољшала наплата.
Потраживања из специфичних послова чине
потраживања по плаћањима платним картицама која
су спорна и износе 88.000,00 Друга потраживања
су остварена на нивоу од 122,76% од планских
вредности, чине их преплаћене пореске обавезе (које
ће бити искоришћење за аконтативне уплате пореза),
потраживања осигуравајућих друштава за накнаде штете,
потраживања за породиљска боловања. Краткорочни
финансијски пласмани износе 31.794.000,00 динара
што је 39,5 пута више од планираних 810.000,00 динара.
(потраживања по Споразумима о вансудском поравнању
за дате а невраћене позајмице и позајмица ЈП Инђија
пут). Готовински еквиваленти и готовина – на овој
позицији индекс реализације је 85%. У првом и другом
кварталу дата је позајмица ЈП Инђија пут по уговорима
у износу од 30.000.000,00 динара, а 22.03.2019. године
је по захтеву враћена позајмица ЈКП Водовод и
канализација у износу од 15.000.000,00 динара.Тиме је
враћен целокупан износ позајмице из 2015. године.
Укупна актива износи 422.831.000,00 динара
што представља индекс реализације од 97,62%.
Ванбилансна актива и пасива износе
14.079.000,00 динара и односе се на склопљење уговоре
за прикључке из ранијих периода.
На позицији Капитал је на дан 30.06.2019. год
евидентан износ од 365.948.000,00 динара са индексом
реализације од 105,47%. Резерве су реализоване са
111,06%. Дугорочна резервисања износе 79,52% од
планираних и односе се на резервисања по основу
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отпремнина за одлазак у пензију и јубиларне награде
запослених. Дугорочне обавезе износе 751.000,00
динара и чине 108,06% планираног износа, а односе се
на обавезу предузећа по основу дугорочног кредита за
куповину стана солидарности. Краткорочне финансијске
обавезе износе свега 35 хиљ. динара, јер је најзначајнија
ставка за примљени зајам од ЈКП Водовод и канализација
измирена у првом кварталу. На позицији Примљени
аванси, депозити и кауције реализација је 100,72% и то
су средства примљена по Уговорима за израду гасних
прикључака из ранијих периода, где потрошачи нису
измирили уговорени износ који омогућава израду
прикључака и нису поднели захтев за израду. Обавезе
из пословања износе 32.247.000,00 динара и односе се
на обавезе према добављачима које још нису стигле на
наплату, а најзначајнија је обавеза према ЈП Србијагас.
Остале краткорочне обавезе износе 7.840.000,00 динара
што је 132,88% плана (обавезе према запосленима за
зараде и накнаде за месец јун и обавезе према оснивачу
по основу расподеле добити из 2018.године). Обавезе
по основу пореза на додату вредност износе 92,37%
вредности плана и чине их обавезе за обрачунати порез
на додату вредност за продату робу и услуге остварене
у јуну, а које доспевају за плаћање у јулу. Пасивна
временска разграничења су остварена са 146,75%
планираног износа, и односе се на разграничене судске
трошкове и трошкове судских извршитеља.
Укупна пасива износи 422.83.000,00 динара
што представља индекс реализације од 97,62%. динара
из 2015. год., а дата је позајмица предузећеу ЈП Инђија
пут у износу од 10.000.000,00 динара са роком враћања
до 15.04.2020. год.
Ванбилансна актива и пасива у износу од
14.387.000,00 динара односе се на склопљење уговоре
за прикључке из ранијих периода.
Капитал износи 370.336.000,00 динара а индекс
реализације је 105,10% у односу на план. Дугорочна
резервисања износе 9.026.000,00 динара што је 63,81%
од планираних, и односе се на резервисања по основу
отпремнина за одлазак у пензију и јубиларне награде
запослених. Дугорочне обавезе износе 763.000,00
динара и чине 103,11% планирнаиог износа, односе се
на обавезу предузећа по основу дугорочног кредита за
куповину стана солидарности. Одступање на позицији
Краткорочне финансијске обавезе које износе свега
0,23% планског износа настало је јер је примљени
зајам од ЈКП Водовод и канализација од 15.000.000,00
динара, чији је рок враћања 30.04.2019. год. а враћен је у
првом кварталу 22.03.2019. год. На позицији Примљени
аванси, депозити и кауције је 3.146.000,00 динара и
реализација је 92,53%, и то су средства примљена по
Уговорима за израду гасних прикључака из ранијих
периода, где потрошачи нису измирили уговорени износ
који омогућава израду прикључака а нису поднели
захтев за израду.
Обавезе из пословања износе на дан 31.03.2019.
год. 67.563 хиљ. динара што је 83,59% плана и односе
се на обавезе према добављачима које још нису
стигле на наплату, а најзначајнија је обавеза према ЈП
Србијагас. Обавезе по основу пореза на додату вредност
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износе 86,95% вредности плана и чине их обавезе за
обрачунати порез на додату вредност за продату робу и
услуге остварене у јуну 2019. год., а које доспевају за
плаћање у априлу. Обавезе за остале порезе, доприносе
и друге дажбине нису исказане. Пасивна временска
разграничења износе 544.000,00 динара, остварење је
155.43% и односе се на разграничене судске трошкове и
трошкове судских извршитеља.
9.3. Извештај о токовима готовине
Прилив готовине из пословних активности
износи 576.129.000 дин. што је 126,37% планираног
износа. Наплата од привредних потрошача је на добром
нивоу, док је спорија и неизвеснија наплата потраживања
од физичких лица и буџетских корисника. Предузеће
управља ризиком ликвидности уз одговарајући ниво
новчаних резерви, праћењем новчаног тока и односа
фин. средстава и обавеза. Одливи готовине из пословних
активности износе 562.967.000 дин, што је 123,15% од
планских вредности. Предузеће је током првог квартала
2019.године вратило средства по основу примљене
позајмице од ЈКП Водовод и канализација у износу од
15.000.000,00 динара, а током првог и другог квартала
дата је и позaјмица за ликвидност ЈП Инђија пут у
износу од 30.000.000,00 динара.
Укупна потраживања по датим позајмицама на
дан 30.06.2019. године износе 57.086.000,00 динара, а
наплативост позајмица из ранијих година у износу од
27.086.000,00 динара је неизвесна, што се дугорочно
може одразити на одржавање текуће ликвидности.
Прилив готовине из активности финансирања
износи 5.755.000 дин., а планирнао је 170.000 динара.
Одлив готовине по основу инвестирања је приказан
са индексом реализације од 10,68% из разлога што
поступци јавних набавки нису завршени.
Прилив готовине из активности финасирања
је 5,03% а одлив готовине из активности финасирања
је 145,95%. На крају обрачунског периода остварен
је прилив готовине у износу од 583.433.000 динара и
одлив готовине од 609.916.000 динара. Остверен је Нето
одлив готовине од 26.483.000 динара. Готовина на крају
извештајног периода износи 75.647.000 динара што је
85% планринарог износа.
Трошкови запослених - Tрошкови зарада
запослених и накнаде надзорним одборима су
исплаћиване у оквиру планираних средстава. Маса
зарада у износу Бруто 2 реализована је са 98,42%. У
првом кварталу није било ангажовања лица по уговорима
о привременим пословима, па није ни било исплата по
том основу.
Динамика запослених - На крају извештајног
периода предузеће запошљава 33 радника на неодређено
и 3 на одређено радно време. У извештајном периоду
је било одлива и није било пријема кадрова. Нема
ангажовнаих лица по основу Уговора о привременим и
повременим пословима.

Број 21, страна број 1610

Службени лист општине Инђија

Кретање цена прозвода и услуга – према
Методологији за одређивање цене гаса за Јавно
снабдевање. сви купци природног гаса разврставају се у
нове категорије:
К1 (купци на дистрибутивном систему радног притиска
до 6 бара) и
К2 (купци на дистрибутивном систему радног притиска
до 6 бара).
Проблем са којим се предузеће сусреће је стална
разлика између планске и набавне цене која је од стране
Агенције за енергетику Републике Србије прихваћена у
калкулацији продајних цена и фактурне цене добављача
ЈП Србијагас-а.
Потрошачи који годишње троше преко 100.000
м3 гаса закључују Уговоре о снабдевању.
У 2019. год. примењује се цена за енергент у
јавном снабдевању која је утврђена 01.10.2017. год. и
то: домаћинства 33,68 дин.; потрошачи К 31,09 дин. и
потрошачи К2 30,53 дин. У 2018. год. утврђена је цена
типских прикључака за 2019. год. и то: типски прикључак
Г-2,5 и Г-4 су по 71.000,00 дин. а типски прикључак Г-6
је 79.000,00 дин.
Субвеницје и остали приходи из буџета Предузеће нема буџетских прихода нити је прималац
субвениција.
Средства за посебне намене - нису већа од
планиранх за први квартал, осим средства за рекламу и
пропаганду где је реализација 114,22%. Све донације су
одобрене од стране предузећа и директора у складу са
овлашћењем Надзорног одбора.
Извештај о инвестицијама – У првa два
кварталa планирано је проширење уличне гасне мреже
у насељеним местима општине, реконструкција РОС
система уградњом мерне опреме и продужење гасне
уличне мреже у индустријским зонама општине.
Према Извештају о инвестицијама у првадва квартала
планирана је реконтрукција регулационих гасних
станица у мернорегулационе гасне станице за
уградњном мерне опреме у вредности 1000 хиљада
динара, продужење уличне гасне мреже у износу од
300 хиљада динара и продужење гасне полиетилнеске
мреже у индустријским зонама у вредности102 хиљаде
динара, што није реализовно.
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- биолошких средстава – на дан 30.06.2019. нема
евидентираних биолошких средстава,
- дугорочна финансијска средстава – на дан 30.06.2019.
године износе 964 хиљада динара,
- дугорочних потраживања – на дан 30.06.2019. године –
нема дугорочних потраживања
9.5. Неуплаћени уписани капитал
Предузеће
нема
неуплаћеног
капитала.

уписаног

9.6.Основна средства
Некретнне, постројења и опрема су на дан
30.06.2019. године исказани по набавној вредности,
умањеној за исправку вредности. Набавке некретнина,
постројења и опреме евидентирају се по набавној
вредности. Набавну вредност чини вредност по фактури
добављача, увећана за зависне трошкове набавке
или изградње и трошкове довођења средства у стање
функционалне приправности, умањена за било које
трговинске попусте и рабате. Опрема се капитализује
ако је век њеног коришћења дужи од једне године
и ако је њена појединачна набавна вредност већаод
вредности прописанеПравилником о рачуноводству и
рачуноводственим политикама.
Накнадни трошкови: трошкови замене делова
некретнина, постројења и опреме (уградња нових р
езервних делова), трошкови адаптација, ремонта и
генералних поправки признају се као повећање садашње
вредности основног с средства ако је вероватно да ће
по том основу доћи до прилива будућих економских
користи и ако се ти трошкови могу поуздано измерити.
Трошкови текућег одржавања и оправки
признају се као расход периода.
Исправка вредности / амортизација Некретнине, постројења и опрема се амортизују у току
њиховог корисног века употребе применом методе
пропорционалног отписивања, односно методом
једнаких годишњих стопа у процењеном корисном веку
употребе за сваку ставку некретнина, постројења и
опреме.
Амортизација се обрачунава на набавну
вредност некретнина, постројења и опреме почевод
наредног месецаод када сеовасредства ставе у употребу.

9.4. Имовина предузећа

9.7. Обавезе из пословања у посматраном периоду

Пословну имовину предузећа ЈП Ингас Инђија
чине:
1. уписани неуплаћени капита,
2. стална имовина и
3. обртна имовина.

- Обавезе из пословања – представљају обавезе
према добављачима за испоручену робу. Материјално
најзначајнија је обавеза према добављачу ЈП Србијага-у
по фактурама за преузети енергент у месецу јуну која
доспева за плаћање у јулу 2019.године у укупном
износу од 26.150 хиљада динара. Исказане обавезе
према осталим добављачима се измирују у роковима
прописаним Законом о измирењу новчаних обавеза у
финансијским трансакцијама.
- Остале краткорочне обавезе – се највећим делом односе
на обавезе према запосленима за зараде и накнаде за

Сталну имовину предузећа чине:
- стална имовине - на дан 30.06.2019. износи 211.037
хиљада динара,
- некретнине, постројења и опреме – на дан 30.06.2019.
износи 210.073 хиљаде динара,
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месец јун и обавезе према оснивачу по основу расподеле
добити из 2018. године.
- Обавезе по основу пореза на додатну вредност – на
овој позицији је исказана пореска обавеза за обрачунати
порез на додату вредност за продату робу и извршене
услуге у јуну месецу који доспева за плаћање 15.07.2019.
године.
- Обавезе по основу пореза, доприноса и других дажбина –
на овој позицији за извештајни период 2019. године
нема исказаних обавеза.
- Пасивна временска разграничења – средства на овој
позицији нису планиране а исказане обавезе по овом
основу и представљају разграничене судске трошкове и
трошкове судских извшитеља.
9.8. Финансијска задуженост у посматраном периоду
Предузеће нема кредитних задужења код
финансијских институција на дан 30.06.2019. године.
Управљање кредитним ризиком у предузећу
се спроводи кроз политику продаје и наплате, која
дефинише услове плаћања, кредитне лимите и друге
заштитне инструменте. Предузеће у циљу наплате
потраживања има могућност обусаве гаса потрошачу
због не измирења доспелих обавеза, али се наплати
истих остварује у извршним поступцима код јавних
извршитеља.
Спорост обраде тужби из ранијих година
је тренутно један од већих проблема са којима се
предузеће сусреће што за узрок има и спору наплату
ових потраживања. Током првог квартала 2019. године
предузеће је успевало да измирује обавезе према
добављачу ЈП Србијагас-у без кредитних задужења
код пословних банака. Све обавезе према добављачима
се морају измиривати у роковима утврђеним Законом
о измирењу новчаних обавеза у финансијским
трансакцијама.
Уколико предузеће не измирује обавезе до
истека рока утврђеног законом , може бити сврстано од
стране највећег добављача ЈП Србијагас-а у категорију
„ризичних купаца” што подразумева посебне услове
приликом уговарања и додатна средства обезбеђења
плаћања.
Предузеће се константно сусреће са проблемима
у спорој наплати својих потраживања од потрошача
из категорије домаћинстава и од буџетских корисника,
због чега је постоји могућност да се наруши текућа
ликвидност предузећа.

Петак 13. септембар 2019.

9.10. Рентабилност инвестиционог капитала
У Предузећу до сада није мерена. Потребно са
Оснивачем утврдити критеријуме и параметре за то.
9.11. Вертикална и хоризонтална анализа биланса
Индикатори за мерење ефикасности пословања
Врсте индикатора Назив индикатора Остваељње
1.Индик. ликвидности Општа ликвидност
4.3344
Убрзана ликвидност 4.2237
2.Индикат. задужености Задуженост
0,1345
Однос дуга према капиталу
0,1554
Коефицијент покрића камате 1.107,2143
Коеф. Финансијске стабилности 1. 6957
3.Индикат. активности Просечан период држања залиха
				
3.9070
Просечан период наплате потраживања 131.1713
Просечан период плаћања обавеза 93.0300
Искоришћеност фиксних средстава 1.3364
Искоришћеност укупних средстава 1.0435
4.Индикат. рентабилности Профитна бруто маргина
					
0.03515
Профитна нето маргина
0,02988
ЕБИТ маргина
0,03421
ЕБИДТА маргина
0,05576
Стопа повраћаја на ук. средства (ПОА) 0,03118
Стопа поврачаја на капитал (ПОЕ) 0,03602
5.Индикат. економичности Економичност пословања
					
1,02566
6.Индикат.продуктивности Јединични трошк. Рада
					
0,05598
Продуктивност рада 13.370,576
9.12. Ризици
Финансијски ризици

9.9. Извори финансирања на основу задужености у
посматраном периоду

Финансијски ризици укључују: тржишни
ризик (девизни и каматни), кредитни ризик и ризик
ликвидности. Финансијски ризици се сагледавају
на временској основи и превасходно се избегавају
умањењем изложености Привредног друштва овим
ризицима. Привредно друштво не користи посебне
финансијске инструменте да би избегло утицај
финансијских ризика на пословање због тога што такви
финансијски инструменти нису у широј употреби, нити
постоји организовано тржиште тих инструмената у
Републици Србији.

Предузеће нема обавеза по основу кредита, а у
ситуацији када има кредитних задужења код пословних
банака, иста финансира из сопствених средстава,
наплатом потраживања од продаја и услуга.

Тржишни ризик
У свом пословању Привредно друштво је
изложено тржишном ризику који се јавља као девизни
ризик и ризик од промене каматних стопа.
Девизни ризик
Привредно друштво је изложено девизном
ризику углавном преко готовинских еквивалената
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и готовине, обавеза по краткорочним и дугорочним
кредитима. Привредно друштво не користи посебне
финансијске инструменте за заштиту од девизног
ризика, односно ризика промене курсева страних валута
обзиром да ти инструменти нису у широј употреби у
Републици Србији.
Ризик од промене каматних стопа
Привредно друштво је изложено ризику од
промене каматних стопа на средства и обавезе код којих
је уговорена варијабилна каматна стопа. Привредно
друштво нема на располагању инструменте са којима би
ублажило утицај ризика од промене каматних стопа.
Кредитни ризик
Привредно друштво је изложено кредитном
ризику, који представља ризик да дужници неће бити
у могућности да измире у целости и на време своја
дуговања према Привредном друштву, што би по овом
основу могло изазвати обезвређење потраживања.
Изложеност Привредног друштва кредитном ризику
ограничена је углавном на потраживања од купаца.
Да би се умањио кредитни ризик, Привредно друштво
прибавља од дужника одговарајуће инструменте
обезбеђења плаћања.
Ризик ликвидности
Одговорност
за
управљање
ризиком
ликвидности је на руководству Привредног друштва.
Привредно друштво управља ризиком ликвидности
путем одржавања одговарајућег нивоа новчане резерве,
континуираним праћењем планираног и оствареног
новчаног тока, као и путем одржавања одговарајућег
односа доспећа финансијских средстава и обавеза.
Порески ризик
Порески закони Републике Србије се често
различито тумаче и предмет су честих измена. Тумачење
пореских закона од стране пореских власти у односу на
трансакције и активности Привредног друштва могу
се разликовати од тумачења руководства Привредног
друштва. Као резултат изнетог, трансакције могу бити
оспорене од стране пореских власти и Привредном
друштву може бити одређен додатни износ пореза,
казни и камата. Период застарелости пореске обавезе је
пет година. То практично значи да пореске власти имају
права да одреде плаћање неизмирених обавеза у року од
пет година од када је обавеза настала.
9.13. Нето обртни фонд
Нето обртни фонд се дефинише као разлика
између дугорочних извора финансираја (дугорочне
обавезе и сопствени капитал) и сталних средстава.Ако
се добије да је нето обртни фонд позитивна величина,
представља део обртних средстава која су финансирана
из дугорочних извора.
Када је нето обртни фонд једнак 0 онда се сматра
да су дугорочни извори финансирања једнаки сталним
средствима и то је реткост. Негативан нето обртни фонд
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означава тешке поремећаје у пословању предузећа.
Анализа нето обртног фонда

1.
1.а.
1.б
2.
1-2

Дугорочни извори финансирања
Дугорочне обавезе
Капитал
Стална имовина
Нето обртни фонд

2019
366699
751
365.948
211.037
155.662

Из дугорочних извора покривена је стална
имовина и још остаје значајан износ за обртну имовину.
Тиме је задовољено златно билансно правило, односно
постига дугорочну финансијску равнотежу.
9.14. Рачуноводствене
стандарди

политике

рачуноводствени

Правна лица и предузетници у Републици
Србији су у обавези да вођење пословних књига,
признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода
и расхода, састављање, приказивање, достављање и
обелодањивање финансијских извештаја врше у складу
са Законом о рачуноводству (у даљем тексту „Закон”,
објављен у „Службеном гласнику РС”, бр. 62/2013).
Привредно друштво, као мало правно лице у обавези
је да примењује Међународни стандард финансијског
извештавања за мала и средња правна лица („МСФИ за
МСП“).
Решењем Министарства финансија Републике
Србије о утврђивању превода Међународног стандарда
финансијског извештавања за мала и средња правна
лица („Службени гласник РС“, бр. 117/2013), утврђен
је и објављен превод МСФИ за МСП, који је одобрен и
издат од стране Одбора за међународне рачуноводствене
стандарде (InternationalAccountingStandardsBoard –
IASB) у јулу 2009. године. Прелазним одредбама Закона,
као и наведеним Решењем, прописано је да ће МСФИ
за МСП почети да се примењују од финансијских
извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2014.
године. Привредно друштво је, у складу са параграфом
35.7 МСФИ за МСП, извршило анализу и признавање
свих средстава и обавеза чије признавање захтева
МСФИ за МСП. Извршено признавање средстава и
обавеза, односно промена рачуноводствених политика,
није имало ефекте на раније исказано стање средстава и
обавеза.
Финансијски извештаји су приказани у формату
прописаном Правилником о садржини и форми образаца
финансијских извештаја за привредна друштва, задруге
и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 95/2014 и
144/2014). Овим правилником правно су дефинисани
обрасци финансијских извештаја и садржина позиција
у обрасцима, као и минимум садржаја напомена уз те
извештаје.
Привредно друштво је у састављању ових
финансијских извештаја примењивало рачуноводствене
политике образложене у напомени 3.
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Финансијски извештаји Привредног друштва
су исказани у хиљадама динара. Динар представља
званичну извештајну валуту у Републици Србији.
Прва примена МСФИ за МСП и њени ефекти
Финансијски извештаји Привредног друштва
састављени су у складу са рачуноводственим прописима
Републке Србије и МСФИ за МСП.
У циљу свеобухватне примене МСФИ за МСП,
Привредно друштво је извршило превођење стања
на рачунима на дан 1. јануара 2013. године са рачуна
старог Контног оквира утврђеног према тада важећем
Правилнику о контном оквиру и садржини рачуна у
контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга
правна лица и предузетнике („Сл. гласник РС”, бр.
114/2006, 119/2008 и 9/2009) на рачуне Контног оквира
у складу са Правилником о контном оквиру и садржини
рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге
и предузетнике („Службени гласник РС“,бр. 95/2014 од
5. септембра 2014. године).
Поред тога, у складу са параграфом 35.7.
МСФИ за МСП, извршена је анализа и признавање свих
средстава и обавеза чије признавање захтева МСФИ за
МСП.
Извршено признавање средстава и обавеза,
односно промена рачуноводствених политика, није
имала ефекте на раније исказано стање средстава и
обавеза. Прелазак са претходно коришћеног оквира
финансијског извештавања на МСФИ за МСП није
имао утицаја на финансијску позицију, финансијске
перформансе и токове готовине о којима је Друштво
извештавало.
Преглед значајних рачуноводствених политика
Приходи и расходи
Приходи обухватају приходе од уобичајених
активности Предузећа, односно приходе од продаје и
добитке.
Приходи од продаје признају се када се ризик
и корист повезана са правом власништва пренесу на
купца, што подразумева датум испоруке, производа,
робе или извршене услуге купцу.
Добици представљају повећање економске
користи и могу, али не морају да проистекну из
уобичајених активности Предузећа.
Приходи се исказују по правичној (фер)
вредности која је примљена или ће бити примљена, у
нето износу након умањења за дате попусте и порез на
додату вредност.
Расходи обухватају трошкове из уобичајених
активности Предузећа и губитке.
Приходи и расходи који се односе на исту
трансакцију или други догађај, применом принципа
узрочности, признају се истовремено.
Губици представљају смањење економске користи
и могу, али не морају да проистекну из уобичајених
активности Предузећа.
Прерачунавање износа исказаних у страној
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валути и износа са уговореном валутном клаузулом.
Пословне промене настале у страној валути и
пословне промене са уговореном валутном клаузулом су
прерачунате у динаре по средњем курсу утврђеном на
међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан
пословне промене.
Сва монетарна средства и обавезе исказане у
страној валути и са уговореном валутном клаузулом на
дан биланса стања прерачунати су у динаре по средњем
курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза
који је важио на тај дан.
Позитивне и негативне курсне разлике настале
прерачуном пословних промена у страној валути и
прерачуном монетарних средстава и обавеза исказаних у
страној валути на дан биланса стања, књиже се у корист
или на терет биланса успеха, као добици или губици по
основу курсних разлика.
Позитивни и негативни ефекти настали
прерачуном пословних промена и прерачуном
монетарних средстава и обавеза са уговореном валутном
клаузулом на дан биланса стања, књиже се у корист или
на терет биланса успеха, као приходи или расходи по
основу ефеката уговорене заштите од ризика.
Некретнине, постројења и опрема
Некретнине, постројења и опрема су на дан
30.06. 2019. године исказани по набавној вредности,
умањеној за исправку вредности.
Набавке некретнина, постројења и опреме
евидентирају се по набавној вредности. Набавну
вредност чини вредност по фактури добављача, увећана
за зависне трошкове набавке или изградње и трошкове
довођења средства у стање функционалне приправности,
умањена за било које трговинске попусте и рабате.
Опрема се капитализујеако је век њеног коришћења
дужи од једне године и ако је њена појединачна набавна
вредност већаод вредностипрописанеПравилником о
рачуноводству и рачуноводственим политикама.
Накнадни трошкови: трошкови замене делова
некретнина, постројења и опреме (уградња нових
резервних делова), трошкови адаптација, ремонта и
генералних поправки признају се као повећање садашње
вредности основног средства ако је вероватно да ће
по том основу доћи до прилива будућих економских
користи и ако се ти трошкови могу поуздано измерити.
Трошкови текућег одржавања и оправки признају се
каорасход периода.
Амортизација
Некретнине, постројења и опрема се амортизују
у току њиховог корисног века употребе применом
методепропорционалног отписивања, односно методом
једнаких годишњихстопа у процењеном корисном
векуупотребе за сваку ставку некретнина, постројења и
опреме.
Амортизација сеобрачунава на набавну
вредност некретнина, постројења и опреме почевод
наредног месецаод када сеовасредства ставе у употребу.
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Залихе

Залихе се исказују по набавној вредности,
односно цени коштања за учинке или по нето продајној
вредности у зависности која је нижа.
Набавна вредност обухвата куповну цену,
увозне дажбине и друге порезе који се не рефундирају,
транспортне, манипулативне и друге трошкове који се
могу директно приписати стицању залиха, умањену
за трговачке попусте, рабате и друге сличне ставке.
Нето продајна вредност је цена по којој залихе могу
бити продате у нормалним условима пословања након
умањења цене за трошкове продаје.
Терећењем осталих расхода врши се исправка
вредности залиха у случајевима када се оцени да је
потребно свести њихову вредност на нето продајну
вредност. Оштећене залихе и залихе које по квалитету
не одговарају стандардима се отписују.
Обрачун излаза (утрошка) залиха признаје се по
методи просечне пондерисане цене.
Алат и ситан инвентаротписују се једнократно
приликом стављања у употребу.
Финансијски инструменти
Финансијска
средства
и
обавезе
се
рачуноводствено обухватају, односно признају од
момента када је Предузеће уговорним одредбама везано
за финансијски инструмент.
Финансијска средства престају да се признају
када Предузеће изгуби контролу над уговорним
правима на финансијском инструменту, што се дешава
када су права коришћења финансијско инструмента
реализована, истекла или уступљена. Финансијске
обавезе престају да се признају када Предузећеиспуни
обавезу и када је уговором предвиђена обавеза плаћања
укинута или истекла.
Дугорочни финансијски пласмани
Дугорочни
финансијски
пласмани
обухватајудугорочни депозит код домаће банке и
дугорочни стамбени кредит одобрен запосленом
раднику. Поменути пласмани исказују се у висини
уговорене вредности.
Краткорочна потраживања и пласмани
Потраживања
од
купацаи
краткорочни
финансијски пласмани исказују се по номиналној
вредности, умањеној за исправке вредности извршене
на основу процене њихове наплативости од стране
руководства. Исправка вредности потраживања се
врши за сва утужена потраживања, за потраживања
над којима је покренут стечајни поступак и за друга
потраживања за која се са сигурношћу може утврдити
да су ненаплатива.
Готовински еквиваленти и готовина
Под готовинским еквивалентима и готовином
подразумевају се готовина у благајни и стања на
текућим рачунима и депозитима по виђењу код банака и
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других финансијских институција, као и остала новчана
средства.
Обавезе по кредитима и друге финансијске обавезе
Обавезе по кредитима и друге финансијске
обавезе се првобитно исказују у износима примљених
средстава, односно по номиналној вредности, а након
тога исказују се по амортизованој вредности уз примену
уговорених каматних стопа.
Обавезе из пословања
Обавезе према добављачима и остале
краткорочне обавезе из пословања исказују се по
њиховој номиналној вредности.
Финансијски лизинг
Лизинг се класификује као финансијски лизинг
у свим случајевима када селизингом, на Предузеће,
преносе у највећој мери сви ризици и користи који
произилазе из власништва над средствима. Сваки други
лизинг се класификује као оперативни лизинг. Средства
која се држе по уговорима о финансијском лизингу
се признају у билансу стања Предузећа по садашњој
вредности минималних рата лизинга утврђених на
почетку периода лизинга. Одговарајућа обавеза према
даваоцу лизинга се укључује у биланс стања као обавеза
по финансијском лизингу.
Порез на добитак
Текући порез на добитак
Текући порез на добитак представља износ који
се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на
добит важећим у Републици Србији.
Порез на добитак у висини од 15% се плаћа
на пореску основицу утврђену пореским билансом (до
31. децембра 2012. године стопа пореза на добитак
износи 10%). Пореска основица у пореском билансу
укључује добитак исказан у билансу успеха и корекције
дефинисане пореским прописима Републике Србије.
Закон о порезу на добит Републике Србије
не предвиђа да се порески губици из текућег периода
могу користити као основа за повраћај пореза плаћеног
у претходним периодима. Међутим, порески губици
из текућег периода исказани у пореском билансу могу
се почев од 1. јануара 2010. године, пренети на рачун
пореских добитака из будућих обрачунских периода,
али не дуже од пет година (31. децембра 2009. године, не
дуже од десет година).
Одложени порез на добитак
Одложени порез на добитак се обрачунава
коришћењем методе утврђивања обавеза према билансу
стања, за привремене разлике произашле из разлике
између пореске основице потраживања и обавеза у
билансу стања и њихове књиговодствене вредности.
Важеће пореске стопе на датум биланса стања се користе
за утврђивање разграниченог износа пореза на добитак.
Одложене пореске обавезе се признају за све опорезиве
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привремене разлике. Одложена пореска средства се
признају за све одбитне привремене разлике и ефекте
пренетог губитка и пореских кредита на порески биланс,
који се могу преносити, до степена до којег ће вероватно
постојати опорезиви добитак.
Одложени порез се књижи на терет или у корист
биланса успеха, осим када се односи на позиције које се
књиже директно у корист или на терет капитала, и у том
случају се одложени порез такође распоређује у оквиру
капитала.
Порези и доприноси који не зависе од резултата
Порези и доприноси који не зависе од резултата
обухватају обрачунате, односно плаћене порезе на
имовину и друге порезе и доприносе који се обрачунавају
и плаћају у складу са републичким и општинским
прописима.
Накнаде запосленима
А/ Порези и доприноси за обезбеђење социјалне
сигурности запослених
У складу са прописима који се примењују
у Републици Србији, Предузеће је обавезно да
уплаћује доприносе разним државним фондовима за
социјалну заштиту. Ове обавезе укључују доприносе
на терет запослених и на терет послодавца у износима
који се обрачунавају применом посебних, законом
прописаних стопа. Предузеће има законску обавезу
да изврши обуставу обрачунатих доприноса из бруто
зарада запослених и да за њихов рачун изврши пренос
обустављених средстава у корист одговарајућих
државних фондова. Доприноси на терет запослених и на
терет послодавца књиже се на терет трошкова у периоду
на који се односе.
Б/ Обавезе по основу отпремнина и јубиларних награда
Предузеће на основуодредби појединачног
колективног уговора има обавезу исплате отпремнина
запосленима приликом одласка у пензију, у висини
пет просечних зарада које би запослени остварио за
месец који предходи месецу у коме се врши исплата
отпремнине. Овако обрачуната отпремнина не може бити
нижа од три просечне зараде по запосленом исплаћене
код послодавца.
Предузеће такође, на основу одредби
појединачног колективног уговора, има обавезу исплате
јубиларних награда запосленима за десету, двадесету
и тридесету годину непрекидног рада запосленог у
Предузећу, у висини месечне зараде коју је запослени
остварио у претходном месецу пре месеца у коме је
навршио 10 година раданог стажа. За 20 година радног
стажа код послодавца – у висини две месечне зараде коју
је запослени остварио у претходном месецу пре месеца
у коме је навршио 20 година радног стажа. За 30 година
радног стажа код послодавца запосленом се исплаћује
јубиларна награда у висини три месечне зараде коју
је запослени остварио пре месеца у коме ја наврши 30
година радног стажа код послодавца.
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Резервисање зајубиларне награде и отпремнине
је кумулативно извршено 2017. године и исто
евидентирано као расход у билансу успеха за 2017.
годину, а по важећим пореским прописима наведена
резервисања нису призната у пореском билансу као
расход.
Преглед значајних рачуноводствених процена
Презентација финансијских извештаја захтева
од руководства Предузећа коришћење најбољих
могућих процена и разложних претпоставки, које имају
ефекта на приказане вредности средстава и обавеза
као и на обелодањивање потенцијалних потраживања
и обавеза на дан састављања финансијских извештаја,
као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове
процене и претпоставке су засноване на информацијама
расположивим на дан састављања финансијских
извештаја.
Процена и претпоставке
У наставку су приказане кључне претпоставке
и остали извори процењивања неизвесности на датум
биланса стања које представљају значајан ризик за
материјално значајне корекције позиција у финансијским
извештајима следеће године.
Амортизација и стопе амортизације
Обрачун амортизације и стопе амортизације
су засноване на пројектованом корисном веку употребе
некретнина, постројења и опреме и нематеријалних
улагања. Једном годишње Предузеће процењује
преостали век употребе наведених средстава на основу
тренутних предвиђања.
Исправка вредности потраживања
На основу процене руководства Предузеће
врши појединачну исправку вредности доспелих
потраживања на терет биланса успеха ради њиховог
свођења на надокнадиву вредност. Исправка вредности
потраживања се врши за сва утужена потраживања, за
потраживања над којима је покренут стечајни поступак
и за друга потраживања за која се са сигурношћу може
утврдити да су ненаплатива.
Одложена пореска средства
Одложена пореска средства признају се за све
неискоришћене пореске губитке у мери до које је извесно
да је ниво очекиваних будућих опорезивих добитака
довољан да се неискоришћени порески губици могу
искористити. За ову сврху руководство Предузећа врши
разложну процену одложених пореских средстава која
се могу признати из процењених будућих опорезивих
добитака, што подразумева одговарајућу пореску
стратегију и пореску политику.
Фер вредност
Пословна политика Предузећа је да обелодани
информације о правичној (фер) вредности активе и
пасиве за коју постоје званичне тржишне информације
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и када се правична вредност значајно разликује од
књиговодствене вредности. У Републици Србији
не постоји довољно тржишног искуства као ни
стабилности и ликвидности код куповине и продаје
потраживања и остале финансијске активе и пасиве,
пошто званичне тржишне информације нису у сваком
тренутку расположиве. Стога правичну вредност
није могуће поуздано утврдити у одсуству активног
тржишта. Руководство Предузећа врши процену
ризика и у случајевима када се оцени да вредност по
којој се имовина води у пословним књигама неће бити
реализована, односно надокнадива, врши исправку
вредности. По мишљењу руководства Предузећа,
износи у овим финансијским извештајима одражавају
вредност која је у датим околностима најверодостојнија
и најкориснија за потребе извештавања.

до 6 бара).
Проблем са којим се предузеће сусреће је стална
разлика између планске и набавне цене која је од стране
Агенције за енергетику Републике Србије прихваћена у
калкулацији продајних цена и фактурне цене добављача
ЈП Србијагас-а.

9.15. Евиденцја судских спорова са запосленима

Субвеницје и остали приходи из буџета Предузеће нема буџетских прихода нити је прималац
субвениција.

Предузеће нема судских спорова са запосленима.
9.16. Евиденција судских спорова са купцима
Предузеће има 300 активних извршних и
судских предмета који се воде против купаца због
неглаговременог плаћања.
9.17. Евиденција судских спорова са добављачима
Предузеће
добављачима.

нема

9.18. Евиденција
повериоцима

судских

судских
спорова

спорова
са

са

осталим

Предузеће нема судских спорова са осталим
повериоцима.

Потрошачи који годишње троше преко 100.000
м3 гаса закључују Уговоре о снабдевању.
У 2019. год. примењује се цена за енергент у
јавном снабдевању која је утврђена 01.10.2017. год. и
то: домаћинства 33,68 дин.; потрошачи К 31,09 дин. и
потрошачи К2 30,53 дин. У 2018. год. утврђена је цена
типских прикључака за 2019. год. и то: типски прикључак
Г-2,5 и Г-4 су по 71.000,00 дин. а типски прикључак Г-6
је 79.000,00 дин.

Средства за посебне намене - нису већа од
планиранх за први квартал, осим средства за рекламу
и пропаганду где је реализација 120%. Све донације су
одобрене од стране предузећа и директора у складу са
овлашћењем Надзорног одбора.
Извештај о инвестицијама – У првом кварталу
планирано је проширење уличне гасне мреже у
насељеним местима општине, реконструкција РОС
система уградњом мерне опреме и продужење гасне
уличне мреже. Према Извештају о инвестицијама у првом
кварталу планирана је рекоснтрукција регулационих
гасних станица у мернорегулационе гасне станице за
уградњном мерне опреме у вредности 500 хиљ.динара и
продужење гасне полиетилнеске мреже у вредности 24
хиљ. динара, што није реализовно.

Трошкови запослених - Tрошкови зарада
запослених и накнаде надзорним одборима су
исплаћиване у оквиру планираних средстава. Маса
зарада у износу Бруто 2 реализована је са 97,46%. У
првом кварталу није било ангажовања лица по уговорима
о привременим пословима, па није ни било исплата по
том основу.

9.19. Извештај о учинцима П,ПА, ПЈ

Динамика запослених - На крају извештајног
периода предузеће запошљава 34 радника на неодређено
и 3 на одређено радно време. У извештајном периоду
није било одлива и пријема кадрова. Нема ангажовнаих
лица по основу Уговора о привременим и повременим
пословима.

10. ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Кретање цена прозвода и услуга – према
Методологији за одређивање цене гаса за Јавно
снабдевање. сви купци природног гаса разврставају се у
нове категорије:
К1 (купци на дистрибутивном систему радног притиска
до 6 бара) и
К2 (купци на дистрибутивном систему радног притиска

У складу са Изменама закона о буџетском
систему прате се и извштава о учинку програма,
програмских активности, и пројеката државних органа
и јединица локалне власти (Измене закона о буџетском
систему – Сл.Гласник РС 54/09 РС 99/16).

У предузећу се користи један сервер преко којега
ради цела фирма и поседујемо 20 рачунара. Предузеће
користи информациони систем кроз који прати систем
рада предузећа (финансије, магацини, технички сектор,
тужбе, јавне набавке и остало).
11. ИНВЕСТИЦИЈЕ
11.1. План инвестиција
посматраном периоду
Планом

за

2019.

и

реализација
годину

истих

планиране

у
су
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у извештајном периоду, следеће инвестиционе
активности:			
1. Проширење уличне мреже у насељеним местима
општине,
2. Реконструкција РОС уградњом мерне опреме,
3. Продужење гасне уличне мреже у индустријским
зонама.
Вредности планираних средстава и остварење у
извештајном периоду 2019. године за ставке 1, 2 и 3 су
приказане у табели - Извештај о инвестицијама – период
01.01.-30.06. 2019. године.
11.2. Извори финансирања за наведене инвестиције у
посматраном периоду
За све три инвестиције које се прате предвиђени
извори финансирања су искључиво сопствена средства.
11.3. Фазе имплементације за наведене инвестиције у
посматраном периоду
1.1. Планом је предвиђено за прва два квартала 2019.
године 1.000.000,00 динара за реконструкцију гасних
станица, док је реализовано 645 хиљада динара.
1.2. Планом је била предвиђена реализација у износу
од 102 хиљаде динара, није било реализације по овој
позицији.
1.3. Предвиђена је реализација у извештајном периоду
у износу од 300 хиљада динара, до 30.06.2019. године је
реализовано 79 хиљада динара.
11.4. План јавних набавки за наведене инвестиције у
посматраном периоду
У оквиру плана јавних набавки за 2019 .годину
за ове инвестиције постоје јавне набавке преко којих се
оне реализују и то:
ЈНА2/19- отворени поступак – Мерачи и КМРС,
ЈНМВ А7/19 – полиетиленски гасни фитинзи,
ЈНМВ А8/19 – полиетиленске цеви,
ЈНМВ Ц1/19 – грађевински радови
12. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
12.1. Генерални план јавних набавки за посматрани
период
Укупна вредност средстава по измењеном
Плану набавки за 2019.-у годину износи 72.327.102,00
дин.
- планирана средства за набавку добара, радова и услуга
за набавке на које Закон о јавним набавкама примењује
износе 47.301,150,00 динара.
- планирана средства за набавку добара, радова и услуга
за набавке на које се Закон о јавним набавкама не
примењује износе 25.025.952,00 динара.
Све појединачне набавке планиране за 2019-у
годину садржане су у обрасцу набавке који је саставни
део Програма пословања.
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13. СУБВЕНЦИЈЕ
Предузеће немасубвенција ни по ком основу.
14. НЕФИНАНСИЈСКЕ ДИМЕНЗИЈЕ АНАЛИЗЕ
КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ИСКАЗАТИ У СТРУКТУРИ
ИЗВЕШТАЈА
14.1. Мерила потрошача
Предузећеима 10299 активних потрошача гаса
којису разврстани у категорије потрошача у у јавном
снабдевању и снабдевању а у складу са прописаном
Методологијм и важећимЗаконом о енергетици.
14.2. Мерила интерних процеса
Интерни процеси у предузећу су регулисани
Законом о енергетици, по коме предузеће има
интерне односе у складу са делатностима за које је
лиценцирано. Постоје интерни односи између оператора
дистрибутивног система и трговца природним гасом.
Предузеће није физички подељено на на пословне
јединице, али се за потребе извештавања Агенције за
енергетику Републике Србије врше обрачуни интерних
односа наведених делатности, и сачињавају се за сваку
пословну годину појединачни Финансијски извештаји
по енергетским и неенергетским делатностима.
15. ЗАШТИТА НА РАДУ И ГРАДИЛИШТИМА
Издавање редовне и прописане заштитне опреме
по Акту о процени ризика. Специфичност може бити
само приликом копања дубоких ровова. У предузећу не
постоје места са повећаним ризиком по акту о процени
ризика. Редовно се врше прописане обуке.
16. ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ
У 2016. години предузеће је именовало
Радну групу и руководиоца радне групе за увођење
финансијског управљања и контроле. Током 2016. године
за службу рачуноводства дефинисани су полсовни
процеси, лоцирани су ризици који се могу појавити
током реализације истих, и дефинисани циљеви и
системска документација за реализацију и праћење
пословних процеса. Припремљен је и акциони план,
који није завршен у делу осталих служби предузећа како
би у целини са роковима за одређене активности био
усвојен.
Крајем 2017. године ангажовано је предузеће
Инцептум из Новог Сада на пословима увођења
финансијског управљања и контроле.
Р. број
1
2
3
4
5
6

Пословни процес
Процес израде програма пословања
Процес обрачуна и исплате зарада
Процес набавке
Процес плаћања
Процес књижења
Процес израде финанс. извештаја
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За све наведене пословне процесе за
организациону јединицу рачуноводства дефинисана је
листа пословних процеса са активностима по процесу, и
лицима одговорним за припрему, контролу и одобравање.
Дефинисана је мапа сваког од наведених пословних
процеса, са описом процеса, шифром процеса,
носиоцима пословног процеса, циљевима, ризицима и
резултатом.
ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ
Процес израде програма
пословања
Процес обрачуна и
исплата зарада
Процес набавке
Процес плаћања
Процес књижења
Израда финансијских
извештаја

ЦИЉЕВИ
Планско контролисање
прихода и расхода
Правовремен и тачан
обрачун зарада
Благовремена и исправно
спроведена ЈН-ка
Благовремено и тачно
измирење обавеза
Правовремено и тачно
евид. посл.промена
Благовремени и тачни
финансијски извештаји

17. ФИНАНСИЈСКА ПОЛИТИКА
17.1. Циљ и принципи финансијске политике
Циљ финансијске политике је пре свега
обезбеђење ликвидности предузећа у сваком моменту
без кредитних задужења . Како предузеће послује у
тржишним условима, продајом робе и пружањем услуга
морају се обезбедити финансијска средства за редовно
и благовремено измирење добављача за испоручени гас,
како не би дошло до прекида континуитета у снабдевању
природним гасом. Захтев добављача ЈП Србијагас-а је
да се обавезе измирују у валути, а свако не измирење
на уговорени начин, доводи у питање испоруку гаса.
Циљеви финансијске политике су и обезбеђење
финансијских средстава за покриће свих трошкова и
амортизације током пословања.
Принципи финансијске полике је да током године
свакодневно врши праћење и контрола планираних
расхода Финансијским планом и реализација, јер је
годишњи финансијски план оквир рада и пословања
предузећа.
За остварење наведеног циља неопходан је
стални рад на наплати и праћењу потраживања од купаца
уз сагледавање начина како не би смо изгубили ни
једног активног потрошача, јер крајња мера искључења
због неплаћања дуга, подразумева искључење са
дистрибутивне мреже и наплату дуга у извршном или
судском поступку.
17.2. Политика задуживања
Предузеће у Финансијским плановима планира
одређена финансијска задужења за пословну годину пре
свега из предострожности, јер нема стабилних услова
на тржишту гаса пре свега у делу ценовне политике.
Предузеће се у протеклих четири године није задуживало
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код пословних банака, јер се наплатом потраживања од
продаје гаса и услуга, из сопсвених средстава обезбеђује
ликвидност предузећа.
17.3. Политика заједничких улагања
Предузеће нема заједничких улагања са другим
органима и привредним друштвима.
17.4.Политикаликвидности
Политика ликвидности предузећа усмерена
је ка обезбеђењу финансијских средстава на текућим
пословним рачунима до висине највеће обавезе
према добављачу ЈП Србијагас-у у грејној сезони.
Протеклих годину дана предеузеће и углавном успевало
на остварењу овакве политике ликвидности, уз
сервисирање свих доспелих обавеза према добављачима
и обезбеђење средстава за исплате зарада и накнада
зарада.
17.5. Финансијско тржиште
Постојеће финансијско тржиште у Републици
Србији се огледа у великом броју пословних банака и
у складу са конкурентним условима, углавном се нуде
повољни краткорочни кредити.
Стабилан курс динара, и смањење каматних
стопа за динарске кредите, свакако јесте добро у
ситуацији када је преузеће принуђено да се кредитно
задужује. Предузеће настоји да са не отвара превише
текућих рачуна код различитих банака, јер настоји
да са банкама има сарадњу у делу обезбеђења услова
за наплату гаса на шалтерима банака без провизије.
Истовремено, већим прометом средстава преко
пословне банке, предузеће стиче бољу класификацију
код пословне банке што са собом носи повољније услове
кредитирања.
17.6. Утицај фискалне политике на финансијску
политику предузећа
Фискална политика на ниво државе има
директног утицаја на формирање финансијске политике
јавног предузећа чије је оснивач општине Инђија са 100%
учешћем у капиталу предузећа. Усвојена финскална
политика са мерама и препорукама министарстава
и Владе Републике Србије су смернице за израду
Програма пословања и финансијских планова. Како је
основна делатност предузећа, енергетска делатност од
општег интереса, фискална политика на нивоу државе,
директно опредељује и финанску политику у јавним
предузећима која се баве овом делатношћу.
Стабилна фискална политика последњих година,
даје могућност бољег и рационалнијег планирања,
али и реализације пословних активности у стабилним
финансијским условима. Фискална политика директно
утиче на услове понуда банака у систему платних услуга
и платног промета уопште.
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18. ФИНАНСИЈСКО ПЛАНИРАЊЕ

Израда финансијског плана

18.1. Модели финансијског планирања

Израда предлога финансијског плана:

Поступак израде финансијског плана чине две
фазе, и то:
- фаза израде и усвајања предлога финансијског плана;
- фаза израде и усвајања финансијског плана.
Поред ових фаза поступак израде финансијског
плана укључује и измене финансијског плана током
године на коју се финансијски план односи. Последња
фаза поступка израде и усвајања финансијског плана
је састављање и ажурирање објективног и потпуног
приказа процењеног обима расхода и издатака, као
и прихода и примања, у смислу порекла/извора
финансирања процењеног обима расхода и издатака за
период на који се финансијски план односи.
Поступак израде финансијског плана спроводе
директор, руководилац техничке службе, руководилац
правне службе, економиста/шеф рачуноводства и друга
лица одговорна за области, поступке и активности
од значаја за пословање корисника, у складу са
одговорностима уређеним актом о систематизацији
послова.
Друга лица одговорна за области, процесе
и активности од значаја за пословање корисника су
запослена на појединим радним местима (службеник за
јавне набавке), а која у поступку израде финансијског
плана учествују у складу са пословима које обављају.

- поступак израде нацрта финансијског плана,
- поступак израде предлога финансијског плана,
- поступак усклађивања финансијског плана са физичким
обимом,
- поступак достављања предлога финансијског плана на
усвајање.
Нацрт финансијског плана израђује се на бази:
- смерница за израду средњорочних планова и пројекција
средњорочног оквира расхода предвиђених Фискалном
стратегијом из претходне године, за године које улазе у
плански период;
- упутства за припрему нацрта буџета који је донет за
припрему трогодишњег планског периода, из претходне
године;
- процене потреба у складу са програмом пословања
(годишњим програмом рада) и динамиком његовог
извршења, укључујући прилично извесне промене
пословања, по врсти и/или обиму;
- процене реализације дугорочних/капиталних пројеката
који су започети у претходном планском периоду, а
наставиће се и у периоду који следи;
- процене обавеза које проистичу на основу суксесивних
набавки, односно вишегодишњих уговора;
- процене прилично извесних промена које су од значаја
за промену обима, структуре или извора финансирања у
периоду на који се финансијски план односи.
Предлог финансијског плана израђује се на бази:
-нацрта финансијског плана;
-упутства за припрему плана за трогодишњи плански
период за који се финансијски план доноси;
-смерница за израду средњорочних планова и
пројекција средњорочног оквира расхода предвиђених
Фискалном стратегијом која је донета за период за који
се финансијски план доноси.
Процена потреба врши се на основу
сагледавања материјалних и кадровских ресурса
неопходних за несметано функционисање пословних
активности и ефикасну реализацију годишњег
програма рада корисника. Мерила дозвољене потрошње
материјалних и кадровских ресурса ради планирања
утврђују се на бази искуствених показатеља, а у складу
са општеприхваћеним нормативима и стандардима
дозвољене потрошње јавних средстава из подручја
рада корисника, предвиђених прописом. Потребан ниво
материјалних и кадровских ресурса врши се на бази
разматрања потреба које се односе на број запослених,
пословне капацитете, основна средства и опрему,
ниво инвестиција и текућег одржавања, материјалне
трошкове, остале трошкове, као и друге потребе
неопходне за несметано функционисање корисника.
Процена потреба врши се у циљу израде нацрта, односно
предлога финансијског плана.
Процена потреба спроводи се у периоду од
усвајања програма пословања за пословну годину за коју
се нацрт, односно предлог финансијског плана односи
до рока предвиђеног Законом о јавним предузећима.

Послови и задаци лица укључених у поступак
израде финансијског плана односе се на обезбеђивање
и достављање информација и докумената од значаја за
израду предлога, као и финансијског плана корисника.
Послови и задаци лица укључених у поступак израде
финансијског плана укључују и додатне послове
и задатке, према налогу руководиоца уколико су у
функцији планирања.
Руководилац, односно директор корисника
одговоран је за спровођење поступка израде финансијког
плана.
Одговорност се односи на:
- обавезу руководиоца да образује тим за израду
финансијског плана,
- утврди задатке појединих извршилаца,
- дефинише смернице и рокове за рад извршилаца,
- обезбеди организацију, кооординацију и синхронизацију
свих активности и извршилаца,
- сам учествује у поступку израде финансијског плана, у
складу са својим надлежностима и одговорностима.
За усвајање предлога финансијског плана и
финансијског плана надлежан је орган управљања
корисника у складу са Статутом.
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Израда предлога финансијског плана завршава
се у року предвиђеним Законом, односно најкасније
до рока до којег је оснивач предузећа предвидео да се
достави финансијски план.
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ЈП Ингас Инђија као основни облик
финансирања има наплатом потраживања која остварује
на тржишту и праћењем токова готовине у оквирима
остварења планираних прихода и расхода за пословну
годину. Постоји могућност и финансирања из кредитних
партија код пословних банака, али предузеће последњих
година није имало потребе за оваквим начином
финансирања у пословању.

складу са МСФН за МСП
4. Цене гаса одређују се према новој Методологији,
како је горе наведено. Предузеће није у могућности да
послује по класичном методу тржишне конкуренције,
кретања понуде и тражње, јер има ограничења код
улазних и излазни цена за гас.
5. Пословни приходи остварени у извештајном периоду
остварени су са стопом 118,21% од планираних.
Пословни расходи остварени су са стопом 110,16 од
планираних.
6. Нето добит остварена је у апсолутном износу
13.182.000,00 динара. Планиран је губитак од
3.576.000,00 динара.
7. Обавезе из пословања Предузеће углавном измирујепрема РИНУ.
8. Наплата од привредних потрошача је на добром нивоу
док је слабија од физичких лица и повезаних правних
лица
9. У извештајном периоду, предузеће нема кредитних
задужења
10. Предузеће спроводи све мере безбедности и здравља
запослених према урађеном акту о процени ризика за
свако радно место и према Правилнику о безбедности
и здрављу на раду. 11.Планиране зараде у извештајном
периоду исплаћују се у оквиру планираних средстава
12. Предузеће није имало субвенција у извештајном
периоду
11. У извештајном периоду предузимане су мере
појачане наплате и уз рачуне су достављане опомене
за плаћање дуговања. У грејној сезони није било
искључења са мреже због неизмиреног дуговања. У
току је акција искључења са мреже. Са потрошачима
који су измирили део дуговања, склапани су протоколи
за измирење преосталог дуга. Потрошачи који се нису
одазвали на опомене, искључени су са дистрибутивне
мреже по налозима за искључење. Предузеће је редовно
измиривало доспеле обавезе према добављачима,
без кредитних задужења код банака, пре свега због
рационалног трошења планираних средстава и сталним
праћењем прилива и одлива средстава у циљу одржавања
текуће ликвидности.

19. БРОЈ ВОЗИЛА У УПОТРЕБИ

ЗАКЉУЧАК

19.1. Број путничких возила - 5
19.2. Број теретних возила - 9
19.3. Број радних машина - 0

Према горе наведеном, може се закључити
да Предузеће послује стабилно у околностима које
нису баш најповољније обзиром на разна законска
ограничења и ограничавајуће социјалне елементе који
су присутни. По тој основи, Предузеће не послује у
потпуности по тржишним принципима пословања
којим се рукповоде друга предузећа у привреди (односи
понуде и потражње).

Предлог финансијског плана садржи процену
обима прихода и примања, као и процену обима расхода
и издатака за период једне, односно три буџетске године
у случају капиталних издатака.
Процена обима расхода и издатака исказују
се у складу са одредбама Закона о рачуноводству и
ревизији јер предузеће није буџетски корисник, и не
води рачуноводство по Закону о буџету.
План обима прихода и расхода исказује се
по позицијама важећег контног оквира за привредна
друштва а у складу са Законо о рачуноводству и ревизији.
18.2. Буџетирање, планирање профита и токова готовине,
систем контроле у свери планирања
Предузеће планира токове готовине кроз
остварење планираних пословних прихода и наплату
потраживања од продаје. Током пословне године,
квартално се прати и врши извештавање о новчаним
токовима и обезбеђењу ликвидности. Извештаји се
достављају оранима управе и оснивачу у складу са
важећом законском регулативом. Оснивачким актом,
Статутом и Законом о јавним предузећима дефинисани
су начини извештавања оснивача јавног предузећа о
плановима и остварењем истих.
18.2. Облици финансирања

МИШЉЕЊЕ О ОСТВАРЕЊУ ПРОГРАМА РАДА ЈКП
„ИНГАС“ ИНЂИЈА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ОД
01.01.2019. ДО 30.06. 2019. ГОДИНЕ
1. Предузећу су поверени послови од општег интереса.
Нема конкурецију на територији локалне самоуправе
2. Предузеће је у извештајном периоду пословало у
оквиру законских прописа који регулишу пословање
јавних предузећа (таксативно наведено).
3. Поштоване су рачуноводствене политике,основе,
конвенције, правила и праксе примењене при
састављању и презентацији финансијских извештаја у
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IV. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ
ПУТЕВИМА И ПАРКИРАЛИШТИМА „ИНЂИЈА
ПУТ“ ИНЂИЈА
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ
1.1. Историјат развоја
Одлуком о оснивању Јавног предузећа за
грађевинско земљиште, комуналну делатност и путеве
општине Инђија („Службени лист општина Срема“ број
16/96, 25/01, 15/02 и 26/04) основано је Јавно предузеће
за грађевинско земљиште, комуналну делатност
и путеве општине Инђија (у даљем тексту: Јавно
предузеће), уписано у судски регистар Окружног суда у
Сремској Митровици, 25.11.1996 године, у регистарски
уложак број 1-7722, преведен у Регистар привредних
субјеката, Решењем Агенције за привредне регистре
број БД.3155/2005 од 25.08.2005.године.
Одлуком о измени и допуни Одлуке о о оснивању
Јавног предузећа за грађевинско земљиште, комуналну
делатност и путеве општине Инђија, коју је донела
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној дана
24. новембра 2004. године, извршена је промена фирме
(пословног имена) Јавног предузећа у Дирекција за
изградњу општине Инђија Ј.П. са седиштем у Инђији.
Одлуком о изменама Одлуке о промени оснивачког
акта Дирекције за изградњу оптине Инђија ЈП Инђија,
коју је донела Скупштина оптине Инђија, на седници
одржаној дана 29. новембра 2016. године, дошло је до
имене пословног имена Дирекције за изградњу општине
Инђија ЈП Инђија у Јавно предузеће за управљање
путевима и паркиралиштима „Инђија пут“, Инђија,
као и до промене шифре делатности у 5221- услужне
делатности у копненом саобраћају.
Статут ЈП „Инђија пут“ Инђија број 06-9/20131, донет је на седници Надзорног одбора одржаној
14.06.2013. године и исти је мењан Одлукама Надзорног
одбора, број 06-14/2016-14 од 21.09.2016. године и број
06-23/2016-4 од 14.12.2016. године.
1.2. Законски оквири пословања
Јавно предузеће за управљање путевима и
паркиралиштима „Инђија пут“, Инђија послује по
тржишним условима, у складу са законом и одлукама
Скупштине општине Инђија, и то:
- Закон о јавним предузећима (Сл.гласник РС, бр.
15/2016)
- Закон о буџетском систему (Сл.гласник РС, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2011, 93/2012,62/2013 и 63/13 испр. и
108/2013 142/2014, 68/2015, 103/2015 и 99/2016)
- Фискална стратегија за 2016. годину са пројекцијама за
2017. и 2018. годину (Сл.гласник РС, бр. 100/2015)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном
сектору (Сл.гласник РС, бр. 93/2012)
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун
и исплату плата, односно зарада и других сталних
примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник
РС, број 116/2014)
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- Закон о јавним набавкама (Сл.гласник, РС број
124/2012, 14/2015 и 68/2015)
- Закон о раду (Сл.гласник РС, број 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013 , 75/2014 и 13/2017-одлука Уставног
суда)
- Закон о облигационим односима (“Сл. лист СФРЈ”, бр.
29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, “Сл. лист СРЈ”,
бр. 31/93 и “Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2003 - Уставна повеља)
- Закон о рачуноводству (“Сл. гласник РС”, бр. 62/2013)
- Закон о ревизији (“Сл. гласник РС”, бр. 62/2013)
- Порески прописи
- Прописи из области заштите и безбедности на раду,
противпожарне заштите
- Закон о начину одређивања максималног броја броја
запослених у јавном сектору (Сл. гласник РС, број
68/2015 и 81/2016- Одлука Уставног суда)
- Закон о комуналним делатностима (Сл.гласник РС
88/2011 и 104/2016
- Закон о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр.
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 -одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,
98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)
- Закон о јавној својини (Сл.гласник РС 72/2011, 88/2016,
105/2014, 104/2016-др.закон и 108/2016)
- Закон и јавним путевима (Сл.гласник РС бр. 101/2005,
123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013)
- Одлука о некатегорисаним путевима на територији
општине Инђија од 10.11.2016.године
- Одлука о општинским путевима и улицама на
територији општине Инђија од 10.11.2016.године
- Одлука о Јавним просторима за паркирање (Сл. лист
општине Инђија бр.22/16 од 29.11.2016. године)
- Одлука o обезбеђивању јавног осветљења (Сл. лист
општине Инђија бр.3/2015), Одлука о изменама Одлуке
обезбеђивања јавног осветлења од 10.11.2016.године
- Одлука о сакупљању и одвођењу атмосферских и
површинских вода (Сл. лист општине Инђија бр.3/2015),
- Одлука о изменама Одлуке о сакупљању и одвођењу
атмосферских и површинских вода од 10.11.2016.године
- Одлука о грађевинском земљишту у јавној својини
општине Инђија од 24. јуна. 2015.године
- Средњорочни план пословне стратегије и развоја
предузећа за период од 2017. до 2021. године
- Дугорочни план пословне стратегије и развоја
предузећа за период од 2017. до 2027. године
- Оснивачки акт предузећа
- Статут предузећа
- Правилник о раду предузећа
- Друга општа акта предузећа
- Одлуке оснивача и надзорног одбора.
1.2.1. Одлуке Оснивача/Скупштина Општине Инђија/ о
усклађивању Програма пословања у 2018.години
Скупштина Општине Инђија је донела Решење
о давању сагласности на Програм пословања за 2018.
годину ЈП „Ингас“ Инђија Решењем број 023-62/2017-I1 од 29. децембра 2017. год. („Сл. лист Општине Инђија
бр. 30/17).
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Скупштина Општине Инђија Решењем бр.
023-20/2018-I-I од 20.07.2018. год. („Сл. лист Општине
Инђија бр. 15/18) је дала сагласност на Измене и допуне
Програма пословања за 2018. годину.
1.3. Додељене основне делатности
- управљање општинским и некатегорисаним путевима
и улицама и површинама јавне намене (тргови, платои и
др.), изузев инвестиционог одржаваља и изградње нових
објеката за које је надлежна Општинска управа општине
Инђија;
- управљање јавним паркиралиштима на територији
општине Инђија, које обухвата уређење, одржавање и
корошћење јавних паркиралишта;
- сакупљање и одвођење атмосферских и површинских
вода са површина јавне намене на територији општине
Инђија, изузев послова инвестиционог одржавања и
изградње нових објеката атмосферске канализације;
- обезбеђивање јавног осветљења на територији
општине Инђија, а посебно одржавање , адаптација и
унапређење објеката и инсталација јавног осветљења
којима се осветљавају саобраћајнице и друге повшине
јавне намене, као и редовно снабдевање електричном
енергијом за јавну расвету;
- обављање стручно техничких послова у обезбеђивању
услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту
грађевинског земљишта и др;
- обављање стручних послова у вези спровођења
поступка отуђења и давања у закуп грађевинског
земљишта и пружање стручно техничких услуга везаних
за изградњу јавних објеката од значаја за општину
Инђија.
1.4. Додатне и комерцијалне делатности
Наплата паркирања на површинама у граду за
то предвиђеним
1.5. Матични број
08646465
1.6. ПИБ
101799285
1.7. Седиште
Седиште Јавног предузећа за управљање
путевима и паркиралиштима „Инђија пут“, Инђија је у
Инђији, улица Војводе Степе бр. 11/III.
1.8. Директор јавног предузећа
Директор Јавног предузећа за управљање
путевима и паркиралиштима „Инђија пут“, Инђија је
Зоран Милићевић, дипл. економиста, који је на функцију
в.д. директор-а именован дана 17. јуна 2016. године
од стране СО Инђија, док је дана 19. јуна 2017. године
именован на функцију директора.
1.9. Остала овлашћена лица за заступање
Зоран Милићевић
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1.10. Законити заступници
Зоран Милићевић
1.11. ЈБКЈС
61832
1.12. Отворени рачуни код пословних банака и Управе
за трезор
205-240222-35 Комерцијална банка
355-0003200543849-08 Војвођанска банка
840-968743-19 Трезорски рачун
1.13. Власништво капитала
Власнштво капитала -100% Општина Инђија
1.14. Расподела нето добити
Део добити из 2017. године /60 % Оснивачу/ уплаћен у
буџет у 2018. години.
2. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ
2.1. Мисија
Јавно предузеће за управљање путевима и
паркиралиштима „Инђија пут“, Инђија је основано
ради вршења стручно-техничких послова на припреми
и уређивању грађевинског земљишта, одржавањa,
заштитe,
развојa,
управљањa
општинским
и
некатегорисаним путевима и улицама, сакупљањa и
одвођењa атмосферских и површинских вода, уређењa,
опремањa, одржавањa, обележавањa и организацијe
контроле и наплате коришћења јавних простора за
паркирање, управљања и одржавања јавног осветлења.
Мисија предузећа представља основни принцип
пословања и развоја и одређена је сврхом постојања,
стразегијом дејства, покретачким полугама које покрећу
запослене, као и стандардима понашања. ЈП „Инђијапут“ Инђија кроз своју понуду производа иуслуга,
односно кроз обављање поверених делатности везаних за
бригу о грађевинском земљишту, одржавању и изградњи
пштинских путева, као и саобраћајне сигнализације,
тежи да створи најбоље услове коришћења ових ресурса
за грађане општине Инђија. Такође, својим добрим
пословањем тежи да осигура добит за Оснивача и
допринесе побољшању квалитета живота у друштвеном
и природном окружењу.
2.2. Визија
Визија ЈП „Инђија пут“ Инђија се огледа у
томе да све поверене послове ово Јавно предузеће
обавља континуирано, квалитетно и у року. У том
смислу, предузеће обавља следеће: припрема предлоге
дугорочних и средњорочних планова рада и развоја
на уређивању грађевинског земљишта, заштити и
развоју путева, обавља инвестиционе и оперативнотехничке послове инвеститорског и стручног надзора
код изградње инвестиционих објеката комуналног
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система, објеката из програма уређивања грађевинског
земљишта и одржавања, заштите и развоја општинских
и некатегорисаних путева, обавља послове на
одржавању, коришћењу и унапређењу општинских
и некатегорисаних путева, евиденцију стања на
општинским и некатегорисаним путевима, одржавање
и унапређење саобраћајне сигнализације, учествује у
усаглашавању планова и програма јавних комуналних
предузећа у вези са уређивањем грађевинског земљишта,
прати, усмерава и усклађује реализацију програма
припреме и опремања грађевинског земљишта,
обавља стручне послове у вези спровођења поступка
отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта,
обезбеђује просторно-урбанистичку документацију у
циљу реализације програма уређивања грађевинског
земљишта и обезбеђује техничку документацију из
области уређивања земљишта, стара се о ажурном
функционисању и развоју у области грађевинског
земљишта, израђује студије и анализе о економској
оправданости уређивања грађевинског земљишта и
уговара извршавање послова из делатности Јавног
предузећа.
Такође, Јавно предузеће за управљање
путевима и паркиралиштима „Инђија пут“, Инђија,
врши одржавање и изградњу општинских путева и
улица са хоризонталном и вертикалном саобраћајном
сигнализацијом; одржавање и изградњу јавног
осветлења; одржавање и изградњу система и објеката
за евакуацију атмосферских вода; управља и организује
наплату, одржавање и изградњу јавних паркиралишта.

гараже, завршетак замене постојећих сијалица лед
расветом, што ће довести до смањења трошкова и
стабилности у пословању. Израда Мастер плана
са егзактном и објективном економском анализом
модела одржавања и изградње система, уређаја и
објеката за евакуацију атмосферских вода. Ефикасан
мониторингодносно системско и непрекидно праћење
стања урбане инфраструктуре са савременим концептом
организације, управљања и одржавања површине јавне
намене.

2.3. Циљеви

3.2. Систематизација радних места

Основни циљеви Јавног предузећа за
управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут’’
Инђија у оквиру поверених делатности су везане за
стабилно и квалитетно задовољавање комуналних
потреба становништва и других корисника комуналних
услуга на територији општине Инђија. У том смислу, у
наредном периоду укупно пословање и развој предузећа,
треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју
поверених комуналних делатности, у правцу повећања
степена доступности комуналних услуга, у правцу веће
поузданости и стабилности код пружања комуналних
услуга и у правцу бољег квалитета пружених услуга
по захтевима корисника и стандардима који који се
примењују у најразвијенијим европским државама.

Руководство
- Директор
Служба општих и правних послова
- Секретар-Руководилац Службе општих и правних
послова
- Заменик Секретара
- Референт за административне послове и послове
архиве
- Пословни секретар
Служба за паркирање
- Руководилац Службе за паркирање
- Контролор
- Референт за контролу и рекламације
Служба за саобраћај и путеве
- Руководилац Службе за саобраћај и путеве
- Самостални стручни сарадник за саобраћај и путеве
- Референт за саобраћај и путеве
Служба за стручно-техничке послове
- Руководилац Службе за стручно-техничке послове
- Самостални стручни сарадник за развој
- Самостални стручни сарадник за инвестиционотехничку документацију и грађевинско земљиште
- Сарадник за стручно-техничке послове
- Стручни сарадник за набавке, планове и анализу
Финансијска служба
- Руководилац Финансијске службе
- Главни књиговођа

2.3.1. Пословни циљеви
Модернизација у обављању поверених послова,
тржишно пословање, ефикасност у пословању у циљу
побољшања рада Службе за паркирање која ће се
постићи куповином „Паук“ возила, пресвлачење путева
што ће довести до смањења трошкова периодичног
одржавања и смањења броја тужби по истом.
2.3.2. Стратешки циљеви
Обнављање путне мреже, изградња градске

2.3.3. Остали циљеви
Куповина механизације у циљу извршења
поверених делатности што ће довести до рационалног
коришћења људских ресурса – смањења односно
рентабилности у пословању.
3. ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛОВАЊА
3.1. Садашња организациона шема
1. Надзорни одбор
2. Руководство
3. Служба општих и правних послова
4. Служба за паркирање
5. Служба за саобраћај и путеве
6. Служба за стручно-техничке послове
7. Финансијска служба
8. Служба за јавну расвету
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- Књиговођа
Служба за јавну расвету
- Руководилац Службе за јавну расвету
- Самостални електромонтер
- Електромонтер

1. У првој зони за сваки започети сат паркирања: 35,00
динара;
У другој зони за свака започета два сата паркирања: 35
динара;
Дневна паркинг карта у обе зоне 1.015,00 динара;

3.3. Одлука о максималном броју запослених
Систематизација има 22 радна места и 24 извшилаца
Максималан број запослених по Одлуци-24
Планира се измена постојеће систематизације

2. Месечна паркинг карта:
У првој зони: 2.200,00 динара;
У другој зони: 1.070,00 динара;
3. Годишња паркинг карта:
У првој зони: 21.170,00 динара;
У другој зони: 10.275,00 динара;

4. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВЉЊЕ
4.1. Квалификациона и старосна структура запослених
Квалификациона структура 26 запослених:
ВСС
ВШС
ССС

12
2
10

Старосна структура 26 запослених:

4. Повлашћена паркинг карта за власнике станова,
пословног простора и закупце истих:
За физичка лица обе зоне 510,00 динара
За предузетнике и правна лица
У првој зони: 2.200,00 динара;
У другој зони: 1.070,00 динара;
5. Резервација паркинг места у месечном износу:
У првој зони: 7.450,00 динара;
У другој зони: 3.730,00 динара;
6. СЕГМЕНТАЦИЈА ТРЖИШТА

До 30 година
30 - 40
40 - 50
50 - 60

6
8
5
5

Напомена; од 26 запослених двоје је на породиљском
одсуству
4.2. Планирана маса зарада у посматраном оериоду
Планирана маса зарада (бруто 2) запериод од
01.01. до 30.06.2019.године износи 15.982.900.00 динара
а реализовано је 15.721.088,00 динара или 98,36%.

6.1. Тражња, понуда, набавка, конкуренција
ЈП „Инђија пут“ Инђија су поверене делатности
од општег интереса, те стога нема конкуренцију на
територији општине Инђија
6.2. Управљање доспелим потраживањима
За наплату доспелих потраживања од физичких
лица ангажовани су уз запослене раднике адвокат и
Извршиоци принудне наплате, а правна лица осим
опомена од стране запослених радника, ангажује се и
адвокат и надлежне судске јединице.

4.3. Планиране накнаде члановима надзорног одбора и
планиране накнаде у периоду

6.3. Управљање доспећем обавеза

Накнада члановима НО за посматрани период
планирана је у износу од 719.040,00 динара а реализовано
је у износу од 655.109,00 односно 91,11%.

Доспеле обавезе се редовно уносе, на основу
Закона о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама успостављених од
стране Управе за трезор и у складу са финансијским
могућностима измирују.

5. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА
5.1. Производ, цена, дистрибуција, промоција и др.
Одлуком о јавним просторима за паркирање
одређена су јавна паркиралишта и начини наплате
коришћења јавних паркиралишта. Истом одлуком
одређено је да ценовник за коришћење јавних
паркиралишта доноси Надзорни одбор Јавног предузећа.
Према важећем ценовнику, на који је своју сагласност
дао Председник општине, за коришћење јавних простора
за паркирање на уређеним и обележеним местима која
су за то одређена цена услуге:

7. СВОТ МАТРИЦА
7.1. Снаге, моћи, могућности, шансе, погодности,
претње, слабости, и опасности
Снага и моћ ЈП „Инђија пут“ Инђија се огледа у
томе што су поверене делатности од општег интереса, те
стога нема конкуренцију на територији општине Инђија.
Претње и слабости се огледају у дотрајалој опреми и
средствима за рад предузећа.

Број 21, страна број 1625

Службени лист општине Инђија

8. ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
8.1. Развијање модерног система управљања отпадом
Закључен Уговор о преузимању и рециклажи
електронског и електрићног отпада (ЕЕ отпада) број
352-300/2017-1 од 24.10. 2017. године.
9. ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА ЗА ПЕРОД 01.01. ДО
31.03. 2019. ГОДИНЕ
9.1. Биланс успеха
У извештајном пероду остварено је Пословних
прихода 60.641 хиљ. динара што је индекс реализације
од 59,90%. Пословни расходи износе 55.769 хиљ. динара
што чини 59,56% од плана. Остварен је Пословни
добитак од 4.872 хиљ. дин. са стопом реализације оде
64,15%. Остварен је мањи Губитак из финансирања
који износи 174 хиљ. динара, што је свега 6,31%
планирног износа. Остали приходи износе 3.826 хиљ.
динара - остварење 306,08%, а Остали расходи износе
2.344 хиљ.динара односно 88,45% планске вредности.
За извештајни период планиран је Нето добитак 2.473
хиљ. динара а остварено је 5.253 хиљ.динара што чини
212,41% плана.
9.2. Биланс стања
Стална имовина - на дан 30.06.2019. год.
евидентиран је износ од 1.589.938 хиљ. динара што је
99,96% од планираног. Обртна имовина изоси 273.807
хиљ. дин и представља остварење планских вредности
по стопи од 96,71%. Залихе нису евидентиране на
дан 30.06.2019. год, а планиран је износ од 200 хиљ.
динара. Потраживања по основу продаје износе 27.272
хиљ. динара што је индекс рализације од 95,30%.
Друга потраживања износе 243.639 хиљ. динара што је
47,77 пута више од плана, а односе се на потраживања
од општине за предузеће Монтерра доо у стечају.
Одступање на овој позицији и на позицији Активна
временска разграничења настала су јер је планиран
износ ове обавезе на АВР, а по налогу ревизије износ је
пренет на Друга потраживања. Готовински еквиваленти
и готовина износе 138,74% плана. Укупна актива на дан
30.06.2019. год. износи 1.863.924 хиљ. динара што је
99,24% од плана.
Капитал износи 1.608.365 хиљ. динара –
остварење је 100,20%. Резерве – реализација је 151,80%.
Нераспоређени добитак износи 5.988 хиљ. динара што
чини остварење од 182,95% планског износа. На дан
30.06.2019. год. нема евидентираних дугорочних обавеза
а планиран је износ од 40.000,00 дин. Краткорочне
обавезе су исказане са стопом реализације од 109,73%.
Обавезе по основу пореза на додату вредност износе 784
хињ.динара а нису планиране, као ни Остале обавезе за
порезе, доприносе и др. које износе 620 хиљ. динара.
Укупна пасива на дан 30.06.2019. год. износи 1.863.924
хиљ. динара што представља реализацију од 99,24%.
На позицијама Ванбилансна актива и
Ванбилансна пасива нема одступања, и на дан
30.06.2019. год. евидетан је износ од 999.361 хиљ. динара
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(путеви, улице и остало дато Дирекцији на коришћење
и управљање уз обавезу да обрачунава амортизацију и
остале законске обавезе, а чији је правни следбеник ЈП
Инђија пут).
9.3. Извештај о токовима готовине
У извештајном периоду дошло је до већих
оступања од плана у токовима готовине. Приливи
готовине из пословних активности већи су 2,93 пута
од планираног износа. Остали приливи из пословних
актности 2.209 пута су већи од планиране вредности.
Одступање чине средства добијена од Општине по
поднетим захтевима и добијене позајмице од ЈКП
Водовод и канализација, ЈП Ингас и ЈКП Комуналац,
јер предузеће има обавезе по судској пресуди према
предузећу Монтера доо у стечају. У прва два квартала
2019. год. укупни прилив готовине и одлив готовине
су 2,9 пута већи од планских износа. Готовина на крају
обрачунског периода је исказана са стопом еализације
од 138,74%% у односу на планирани обим.
Трошкови запослених – масе зарада су у
оквиру планираних вредности. Маса зарада Бруто 2 је
приказана са индексом реализације од 90,83%, а Бруто 1
са 91,39%. Планирано је 24 радника на неодређено време
и поднет је захтев Општини за запошљавање радника на
неодређено време. Сагласност није још добијена, тако да
предузеће има 9 радника на неодређено и 15 на одређено
радно време.
Динамика запослених – у извештајном периоду
није било пријема ни одлива кадрова.
Кретање цена производа и услуга – није било
промена цена.
Субвенције и остали приходи из буџета – није
било наведених прихода.
Средства за посебне намене – планирнао је
700.000,00 дин. репрезентације за прва два кавартала
2019. год. а реализовано је 546.566,00 дин. и 75.000,00
дин. донација.
Извештај о инвестицијама - није вредносно
исказан у обрасцу.
Кредитна задуженост - предузеће није кредитно
задужено.
9.4. Стална имовина предузећа
Стална имовина предузећа планирана је у
износу од 1.594.948 хиљада динара, а реализација је
у износу од 1.589.938 хиљада динара или 99,69% од
планираног износа.
9.5. Неуплаћени уписани капитал
Нема
9.6. Основна средства
Основна
средства
односно
некретнине
постројења и опрема планирана су у износу од 1.594.878
хиљада динара а реализација у износу од1.589.931
хиљада динара односно степен реализаци је 99,69%
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9.7. Обавезе из пословања
Обавезе из пословања односе се на обавезе
према добављачима које се редовно уносе у РИНО
систем, а зависно од наплате потраживања и плаћају.
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дугорочних обавеза) износе 1.600.859.000,00 динара, а
стална имовина 1.589.938.000,00 динара. Нето обртни
фонд је 10.921.000,00 динара.

9.9. Извори финансирања
Нема посебних извора

9.15. Вертикална и хоризонтална анализа биланса
Хоризонтална анализа представља поређење
билансних позиција у билансу стања текуће у односу
на претходну годину као и позиција у билансу успеха
текуће и претходне године, а Вертикална анализа
Биланса стања и Биланса успеха је значајна зато што
се у овој анализи одређене билансне позиције исказују
као 100%, а онда се све остале позиције исказују као
проценат од те основне позиције.

9.10. Финансијске информације за посматрани периоду

АКТИВА

У периоду од 01.01.2019. до30.06.2019.
године ЈП „Инђија пут“ Инђијао стварила је приход од
64.469.000 динара.
Програмом пословања за период од 01.01.30.06.2019.годину планирано је 102.479.000 динара
прихода.
За поменути период расходи износе 58,289,000
динара тако да је добитак пре опорезивања 6.180.000
динара. Осим поменутог важно је напоменути да ће се
исправка вредности потраживања као и резервисања
трошкова књижити на крају пословне године при изради
завршног рачуна па ће самим тим и резултат бити
реалнији.
Планом за 2019 годину било је предвиђено
24 запослена и то н неодређено 23 и одређено време 1
радник. На дан 30.06.2019. године зараду су примила 24
радника и то 9 на неодређено радно време и 15 радника
на одређено радно време. За раднике који су у радном
односу на одређено радно време поднет је захтев путем
Општине за давање сагласности на радни однос на
неодређено време Будући да је у протеклом тромесечју
( као и у протеклој години) било значајног одлива и
прилива радника и да је у односу на план било одступања
(мање запослених него што је планом предвиђено),
индекс реализације зарада у односу на план је значајан.
Што се тиче трошкова превоза запослених исплаћују се
редовно у складу са актом предузећа као и јубиларне
награде.

Стална имовина - (биланс стања) у односу на
посматрани период претходне године умањена је за
4.472.000,00 динара или за 0,28%
Обртна имовина - (биланс стања) у односу на
посматрани период претходне годин већа је за 127.355
хиљада динара или за 86,96%

9.8. Финансијска задуженост
ЈП није кредитно али је примило позајмице од
осталих ЈП–ћа у износу од 65.000,00 динара за извршење
доспелих обавеза
По судској пресуди Монтера д.о.о.

9.11. Финансијски параметри за посматрани период
Укупно остварење у односу на план је 62,91%
9.12. Рентабилност пословања
Није рачуната у предузећу
9.13. Ризици
Није наведено
9.14. Нето обртни фонд
Нето обртни фонд се дефинише као разлика
између дугорочних извора финансирања(дугорочне
обавезе и сопствени капитал) и сталних средстава.
Дугорочни извори финансирања (капитал – немамо

ПАСИВА
Капитал предузећа (биланс стања) у односу на
посматрани период претходне године мањи је за 123.800
хиљада динара или за 0,85% Краткорочне обавезе су
смањене за 53.352хиљада динара односно 45,08%
ПРИХОДИ
Укупни приходи у односу на посматрани период
претходне године мањи су за 20.248хиљада динара или
23,90%
РАСХОДИ
Укупни расходи у односу на посматрани период
претходне године мањи су за 8.711хиљада динара или
13,00%
9.16. Рачуноводствене политике и рачуноводствени
стандарди
Рачуноводствене политике су посебна начела,
основи конвенције, правила и пракса које је усвојило
предузеће за припремање и приказивање финансијских
извештаја у складу са Међународним стандардима
финансијског извештавања.
Усвојене рачуноводствене политике односе
се на признавање, мерење и процењивање средстава,
обавеза, прихода и расхода предузеће.
Правилником о рачуноводству уређују се
рачуноводствене политике и остала питања за које
је МСФИ за МСП одређено да се ближе уређују
рачуноводственом политико правног лица.
Усвојене рачуноводствене политике примењују
се у дужем временском периоду и мењају се у случају
промене МСФИ за МСП.
Када ефекти промена рачуноводствених
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политика нису материјално значајни исказују се преко
одговарајућих рачуна прихода и расхода.
9.17. Евиденција судских спорова са запосленима
Судски поступци за поништај решења о отказу
уговора о раду и за накнаду штете – за два запослена
9.18. Евиденција судских спорова са купцима
- 6 активан предмет
9.19. Евиденција судских спорова са добављачим
- 1 активан предмет
9.20. Евиденција
повериоцима

судских

спорова

са

осталим

9.17. Извештаји о учинцима П, ПА, ПЈ
Извештај о учинцима се редовно доставља у
складу са законском регулативом
10. ИНФОРМАЦИОНА ТЕХНОЛОГИЈА
Целокупно пословање обавља се путем софтвера
за електронско вођење пословања који се редовно
ажурира у складу са потребама. Све организационе
јединице у предузећу су електронски повезане у целину
ради брже и једноставније размене и измене података.
Електронско пословање се обавља на рачунарима који
за оперативне системе имају минимално инсталиран
Wиндовс 7. Систем наплате се обавља путем терминала
за електронску наплату.
11. ИНВЕСТИЦИЈЕ
и

реализација

истих

у

У оквиру Службе за стручно-техничке послове
предвиђени су послови на уређивању грађевинског
земљишта, и то:
- саобраћајнице за припадајућом инфраструктуром,
- објекти и мрежа водоснадбевања,
- објекти и мрежа атмосферске и фекалне канализације,
- објекти и мрежа електроенергетског снадбевања и
јавне расвете,
- паркови, тргови и јавне површине.
Наведени послови се реализују у оквиру
инвестиција општине Инђија.
11.2. Извори финансирања за наведене инвестиције у
посматраном периоду
Буџет општине Инђија и виши нивои власти

12. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
12.1. Генерални план јавних набавки за посматрани
период
План јавних набавки у посматраном периоду од
01.01. - 30.06.2019. године износи:
- Добра: 11.308хиљада динара (без ПДВ-а)
- Услуге: 11.417хиљада динара (без ПДВ-а)
Радови: 0 хиљада динара (без ПДВ-а)
13. СУБВЕНЦИЈЕ

28 судских спорова

11.1. План инвестиција
посматраном периоду
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Нема субвенција у посматраном периоду
14. НЕФИНАНСИЈСКЕ ДИМЕНЗИЈЕ АНАЛИЗЕ
КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИКАЗАТИ У СТРУКТУРИ
ИЗВЕШТАЈА
14.1. Мерења учења и раста
Просечан радни стаж запослених је 11,96
година, проценат радника са високом стручном спремом
је 50%, виша стручна спрема 8,3% и средња стручна
спрема 41,7%.
15. ЗАШТИТА НА РАДУ И ГРАДИЛИШТИМА
15.1. Елаборат о заштити на раду
Урађен акт о процени ризика за свако радно
место и донет Правилник о безбедности и здрављу на
раду.
15.2. Заштита на раду и градилиштима
Спроводе се све мере безбедности и здравља на
раду у складу са донетим актима.
16. ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ
16.1. Управљање пословним финансијама, одлучивање,
одговорност, банкарски апарат, кредитна стабилност
депозити
Пословним финансијама управља и одлучује
директор односно Надзорни одбор.
17. ФИНАНСИЈСКА ПОЛИТИКА
17.1. Циљ и принципи финансијске политике
Циљ финансијске политике је пре свега да се
обавезе које предузеће има према добављачима редовно
уносе у Рино систем и да се исте редовно измирују
(покриће трошкова амортизације), као и остале обавезе
по другим основама, односно обезбеђење ликвидности
предузећа.
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17.2. Утицај фискалне политике на финансијску
политику предузећа
Предузеће прати фискалну политику на нивоу
државе и оно што се односи на предузеће, примењује.
18. ФИНАНСИЈСКО ПЛАНИРАЊЕ
18.1. Модели финансијског планирања
Годишње финансијске планове на редлог
директора , доноси Надзорни одбор а усваја Скупштина
Оснивача- општине Инђија.
18.2. Буџетирање,планирање,профита и токова готовине,
систем контроле у сфери планирања
Годишњи програм пословања садржи и
Финансијски план. Исте доноси Надзорни одбор
и сагласност даје Скупштина општине Инђија.
Тромесечне извештаје усваја Надзорни одбор које
доставља Општинском већу општине Инђија које прати
реализацију програма пословања и подноси тромесечни
извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине
Инђија.
19. БРОЈ ВОЗИЛА У УПОТРЕБИ
19.1. Број особних возила - 8
19.2. Број теретних возила - 3
19.3. Број радних машина - 0
МИШЉЕЊЕ О ОСТВАРЕЊУ ПРОГРАМА РАДА ЗА
ЈП „ИНЂИЈА ПУТ“ ИНЂИЈА У ИЗВЕШТАЈНОМ
ПЕРИОДУ ОД 01.01. 2019. ДО 30.06. 2019. ГОДИНЕ
1. Предузеће нема конкуренцију на подручју локалне
самоуправе. Оснивач је поверио обављање послова од
јавног интереса по Програмима рада за поједине радне
активности; - програм одржавања путева и одржавање
атмосферске канализације, програм припреме и уређења
грађевинског земљишта и програм организације,
управљања и одржавања јавног осветљења. Поред тога,
предузеће врши послове око наплате паркирања.
2. Капитал којим предузеће располаже је 100% у
власништву Оснивача, локалне самоуправе.
3. Предузеће је у извештајном периоду пословало у
оквиру законских прописа који регулишу пословање
јавних предузећа- горе таксативно наведено.
4. Поштоване су рачуноводствене политике, основе,
конвенције, правила и праксе примењене при
састављању и презентацији финансијских и других
извештаја у складу са МСФН и МСП.
5. У извештајном периподу, у Билансу успеха на
позицији –пословни приходи стопа реализације је
59,90%. Пословни расходи, индекс од 59,56 %.
6. У извештајном периоду, остварена је нето добит
у апсолутном износу од 4.873.000,00 динара, стопа
реализације 264,15 % од планираног.
7. У Билансу стања, у извештајном периоду, није било
већих одступања.
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8. Зараде радницима исплаћиване су у законским
оквирима
9. Цене услуга нису мењане у извештајном периоду
10. Предузеће није кредитно задужено
11. Нису наведене сметње у пословању у предузећу за
извештајни период од прва два квартала
ЗАКЉУЧАК
Како је у анализи, горе наведено, предузеће је
у извештајном периоду остварило пословни добитак
у редовном пословању. Било је знатних одступања од
планских величина по позицијама Биланса успеха;
остварени приходи и расходи.
Разлог је наведен у горњој анализи, у тексту.
V. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САКУПЉАЊЕ И
ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА И ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА
„ИНГРИН“ ИНЂИЈА
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ
1.1. Историјат развоја
Јавно предузеће за сакупљање и одлагање отпада
и одржавање депонија „ИНГРИН“ Инђија је основано
08.04.2018. годнине (АПР - Регистар привредних
субјеката, Решењем Агенције за привредне регистре број
БД28226/2010) наоснову, а на основу Закона о управљању
отпадом који налаже формирање регионалних депонија,
благовремено је приступљено планирању и реализовању
постављених обавеза и задатака. Општина Инђија
као лидер у региону и на чијој се територији налази
депонија, је уз сагласност осталих општина, преузела
одговорност за инвестиције и управљање. У обављању
своје претежне делатности, Јавно предузеће, своје
услуге може пружати и корисницима, са територија
других општина. Услове и начин обављања делатности,
Јавно предузеће ће дефинисати посебним уговорима о
међусобним правима, обавезама и одговорностима са
комуналним предузећима са територије других општина
региона.
1.2. Законски оквири пословања предузећа
Оснивач Јавног предузећа за сакупљање и
одлагање отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“
Инђија је Општина Инђија. Оснивачка права у име
Општине врши Скупштина општине Инђија.
Седиште Јавног предузећа за сакупљање и
одлагање отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“
Инђија је у Инђији, улица Цара Душана бр. 1.
Јавно предузећа за сакупљање и одлагање
отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“ Инђија је
регистрована код Агенције за привредне регистре
Републике Србије и има својство правног лица са
правима и обавезама и одговорностима утврђеним
законом.
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- Закон о јавним предузећима (сл. Гласник РС, бр.
15/2016 године,
- Статута Јавног предузећа за сакупљање и одлагање
отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“, „Сл. Лист
општине Инђија“, бр: 2/2015 од 13.03.2015. године и
Измена и допуна Статута бр.290/2016 од 03.10.2016.
године,
- Закон о буџетском систему (Сл. Гласник РС, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, и 63/13,
испр. И 108/2013),
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном
сектору (сл. Гласник РС, бр. 93/2010),
- Закон о комуналним делатностима (Сл. Гласник РС, бр.
88/2011),
- Закон о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, бр.
129/2007),
- Закон о раду (Сл. гласник РС, број 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013 и 75/2014),
- Закон о јавним набавкама (Сл. Гласник РС, број
124/2012), итд.
1.2.1. Одлуке Оснивача /Скупштина Општине Инђија/ о
усклађивању Програма пословања у 2019. години
Скупштина Општине Инђија је донела Решење
о давању сагласности на Програм пословања за 2019.
годину ЈП за сакупљање и одлагање отпада и одржавање
депонија „Ингрин“ Инђија Решењем број 023-61/2017-I1 од 29. децембра 2018. год. („Сл. лист Општине Инђија“
бр. 30/16).
Скупштина Општине Инђија је донела Решење
о давању сагласности на Измене и допуне Програма
пословања Јавног предузећа за 2018. годину ЈП за
сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија
„Ингрин“ Инђија бр. 023-41/2018-I-1 од 05.11.2018. год.
(„Сл. лист Општине Инђија бр. 23/18).
Скупштина Општине Инђија је донела Решење
о давању сагласности Измене и допуне Програма
пословања Јавног предузећа за 2019. годину ЈП за
сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија
„Ингрин“ Инђија бр. 023-56-1/2018-I од 29.12.2018. год.
(„Сл. лист Општине Инђија бр. 29/18).
1.3. Додељене делатности
Претежна делатност: 3821 - Третман и одлагање
отпада који није опасан.
1.4. Остале и Комерцијалне делатности
3821 - Третман и одлагање отпада који није опасан.
1.5. Матични број
Матични број предузећа је 20632348
1.6. Порески идентификациони број
ПИБ предузећа - 106565293
1.7. Седиште и адреса
Седиште предузећа је у Инђији, Цара Душана бр.1.
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1.8. Директор предузећа
Решењем Скупштине општине Инђија број
02-138/2017- I од 19.06.2017. године, директора Јавног
предузећа „Ингрин” Инђија именован је Момчило
Малешевић.
1.9. Остала овлашћена лица за заступање
Остало овлашћено лице за заступање је
Момчило Малешевић.
1.10. Законски заступници
Законски заступник предузећа је директор
Момчило Малешевић.
1.11. Јединствен број корисника Јавних средстава
Организациона шифра корисника буџетских
средстава у Министарству финансија и привреде –
Управа за трезор је 82758.
1.12. Отворени рачуни код пословних банака и Управе
за трезор
ТЕКУЋИ РАЧУН 160-334775-89 БАНКА ИНТЕСА
ТЕКУЋИ РАЧУН 840-585743-54 УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
1.13. Власништво капитала
100% капитала у власништву Општине Инђија.
1.14. Расподела нето добити
Остварена нето добит у 2018. години у
апсолутном износу 786.000,00 динара, 1,25 пута више
од плана.
Остварена нето добит у извештајном периоду
у апсолутном износу 827.000,00 динара, планирано
388.000,00 ( 2,13 пута више од плана).
1.15. Губитак
Предузеће није имало губитак у пословању
2. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ
2.1. Мисија
Јавно предузеће је основано и послује ради
обезбеђивања трајног обављања делатности од општег
интереса и уредног задовољавања потреба корисника
услуга, а посебно: изградње депоније; сакупљања
комуналног отпада који нема карактеристике опасног;
одвожења и одлагања отпада; одржавања депоније
у циљу безбедног одлагања, обраде, неутралисања
и уништавања комуналног отпада, као и селекције и
прераде секундарних сировина из отпада; развоја и
унапређивања обављања делатности од општег интереса
ради чијег је обављања основано стицања добити; и
остваривања других законом утврђених интереса.
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2.2. Визија

- Koнтролор.

Увести и развијати рационално и одрживо
управљање отпадом, проблем отпада решавати на месту
настанка и то превенцијом и сепарацијом, као и спречити
ширење даље опасности по здравље људи, генерације
које долазе и животну средину.

3.2. Систематизација радних места

2.3. Циљеви

4.1. Квалификациона и старосна структура запослених

Циљеви формирања санитарне депоније су:
1. заштита здравља људи;
2. заштита и унапређење квалитета живота, што
подразумева чист ваздух, довољне количине квалитетне
и хигијенски исправне воде за пиће, очуваност
пољопривредног земљишта, уређеност насеља и сл;
3. заштита изворишта питке воде;
4. смањење опасности од депонованог отпада;
5. поновно коришћење отпада – рециклажа;
6. подизање и јачање нивоа еколошке свести,
информисања и образовања становништва о еколошким
проблемима укључивањем јавности у доношење одлука
у погледу мера заштите животне средине
7. одрживо управљање отпадом
2.3.1.Пословни циљеви
Завршетак изградње санитарне регионалне
депоније.

На дан 30.06.2019. године, у предузећу је
запослено 5 радника.

2.3.2. Стратешки циљеви
У обављању своје претежне делатности, Јавно
предузеће, своје услуге ће пружати и корисницима, са
територија других општина (региона Срема).
2.3.3. Остали циљеви
- заштита здравља људи;
- заштита и унапређење квалитета живота, што
подразумева чист ваздух, довољне количине квалитетне
и хигијенски исправне воде за пиће, очуваност
пољопривредног земљишта, уређеност насеља и сл;
- заштита изворишта питке воде;
- смањење опасности од депонованог отпада;
- поновно коришћење отпада – рециклажа;
- подизање и јачање нивоа еколошке свести,
информисања и образовања становништва о еколошким
проблемима укључивањем јавности у доношење одлука
у погледу мера заштите животне средине;
- одрживо управљање отпадом;
- запошљавање - нова радна места;
- већи приходи.
3. ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛОВАЊА
3.1. Садашња организациона шема пословања
- Директор,
- Сарадник на развојним пројектима,
- Референт економско финансијских послова,
- Радник на депонији,

Систематизација има 5 радних места и 5 извршилаца.
4. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ

Квалификациона стурктура запослених на дан
30.06.2019. године:
ВСС
ВШС
КВ

3
1
1

Старосна структура запослених:
30–40 2
година
40-50
2
50-60
1
Просечна старост - 45,16 година
4.2. Планирана маса зарада у 2019. години у периоду од
01.01.2019. до 30.06.2019. године
Планирана маса зарада (БРУТО 2) за период
01.01.-30.06.2019. године износи 3.365.000,00 РСД а
реализовано је 3.238.327,00 РСД или 99%.
4.3. Планиране накнаде надзорног одбора у 2019. години
и планиране накнаде по уговорима за период 01.01.2019. 30.06.2019. са реализацијом
Планиране накнаде члановима Надзорног
одбора су 500.000,00 РСД, а реализовано је 353.640,00
РСД.
Планиране накнаде по уговорима о делу су
50.000,00 РСД, а реализовано је 15.823,00 РСД.
5. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА
5.1. Производ, цена, промоција, дистрибуција, и др.
На основу Закона о комуналним делатностима,
политика цена комуналних услуга базира се на следећим
принципима:
- Принцип и загађивач плаћа,
- Принцип надокнаде пуног трошка,
-Принцип ценовног прилагођавања у складу са
предефинисаним стандардима,
- Принцип ценовне недискриминаторности тј.принцип
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иста иста цена за све.
ЈП „ИНГРИН” ИНЂИЈА - ЦЕНОВНИК УСЛУГА
1. Депоновање - одлагање отпада на градској депонији
Инђија (ЈКП Комуналац Инђија): м³380,00 дин.
2. Депоновање - одлагање отпада на градској депонији
Инђија (Сремски Карловци - Белило): м³500,00 дин.
3. Унос земље на градској депонији Инђија: м³100,00
дин.
4. Унос грађевинског, комуналног и осталог неопасног
отпада на градској депонији Инђија: м³500,00 дин.
Одлуку о висини цена је донела скупштина
општине Инђија, број:023-61/2015-I-I од 29.12.2017.
године.
6. СЕГМЕНТАЦИЈА ТРЖИШТА
6.1. Тражња, понуда, набавка, конкуренција
ЈП „ИНГРИН“ Инђија су поверене делатоности
од општег интереса те стога нема конкуренцију на
територији Општине Инђија.
6.2. Управљање доспелим потраживањима
На наплату потраживања од свих категорија
корисника услуга потребно је ангажовати све
расположиве кадрове предузећа како би се повећао
обим наплате из ранијих година, као и редовна наплата
потраживања из 2018. године. У том циљу ћемо
користити све мере наплате које стоје на располагању
предузећа, од опомена, утужења и слично.
6.3. Управљање доспећем обавеза
Доспеле обавезе се редовно сервисирају по
доспећу а на основу Закона о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
успоставиљеном од стране Управе за Трезор- Регистар
измирења новчаних обавеза - РИНО.
7. СВОТ МАТРИЦА
7.1. Снаге, моћи, могућности, шансе, погодности,
претње, слабости и опасности
Снага и моћ ЈП „ИНГРИН“ Инђија се огледа у
томе што су поверене делатности од општег интереса
па не постоји конкуренција на тржишту. Претње и
слабости се огледају у дотрајалој опреми и средствима
за рад предузећа.
8. ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
8.1. Развијање модерног система управљања отпадом
У циљу модерног система уоправљања
отпадом први и основни циљ јесте завршетак изградње
регионалне санитарне депоније, што подразумева
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преговоре са заинтересованим страним улагачима у
виду ЈПП (јавног приватног партнерства), као нај брже
решењe a у циљу унапређења, модернизације системом
упављања отпадом.
У том смислу Скупштина Општине Инђија,
на седници одржаној дана 10.04.2019. године донела
Закључак број: 35-97/2019-I о прихватању текста
Меморандума о разумевању у вези са успостављањем
регоионалног центра за управљање отпадом од стране
„ECOGREEN INVESTMENТS“, Dubai, UAE.
Представници „ECOGREEN INVESTMENТS“,
Dubai, UAE, истакли су, након потписивања предметног
Меморандума, да би до половине августа изашли
са радном верзијом Студије, коју би смо након тога
заједнички усаглашавали и наставили са реализацијом
започетог пројекта.
9. ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО
30.06.2019. ГОДИНЕ
9.1. Биланс успеха
Уизвештајном периоду предузеће је остварило
Пословне приходе у износу од 10.138.000,00 динара, што
је 87,68% од планираног износа. Остварено је Пословних
расхода у износу од 9.069.000,00 дин. тј. 81,65% плана
за други квартал. Пословни добитак износи 1.069 хиљ.
дин што је 2,3 пута веће од плана, настао је услед мање
реализације трошкова. У прва два квартала предузеће је
остварило Нето добитак од 827 хиљ. динара што је 2,13
пута више од планираних 388 хиљ. динара.
9.2. Биланс стања
Стална имовина на дан 30.06.2019.год. износи
158.000,00 динара што представља остварење плана од
127%. Обртна имовина износи 5.795.000,00 динара што
чини реализацију од 115,9%. Залихе износе 157 хиљ.
динара и нису планиране. На позицији Потраживања по
основу продаје реализација износи 104,93%, а односи се
на купце у земљи. Друга потраживања износе 380 хиљ.
динара која нису планирана. Готовински еквиваленти и
готовина – остварење планског обима је 104%. Укпуна
актива на дан 30.06.2019. год. износи 5.953 хиљада
динара што је 116% од планираног износа. Капитал
износи 1.843 хиљ. дин. што је 98% плана. Стање Резерви
је веће за 135% од плана. На позицији Нераспоређени
добитак је 943 хиљ. дин. што чини 37% од планираних
2.543 хиљ. динара. На позицији Краткорочне обавезе
реализација је 4.110 хиљ. динара што је за 2,13 пута
више од плана. Обавезе из пословања износе 1.925 хиљ.
динара што је за 2,5 пута више у односу на план. Остале
краткорочне обавезе су реализоване са 1.865 хиљ.
динара – стопа остварења је 194,47%.Укпуна пасива на
дан 30.06.2019. год. износи 5.953 хиљада динара што
представља 116% планираног износа.
Извештај о токовима готовине- у извештајном
периоду остварен је Прилив готовине из пословних
активности у износу од 9.508 хиљ.динара, односно
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реализација од 117,38% планске вредности. Одлив
готовине из пословних активности износи 9.688 хиљ.
динара – остварење је исказано по стопи од 122,63%.
У извештајном периоду остварен је нето
одилив готовине од 108 хиљ. динара који није планиран.
Готовина на крају обрачунског периода – реализација од
103,4% планске вредности.
Трошкови зарада – Маса зарада (нето) износи
100,02% планског обима а Маса зарада (бруто 1)
реализована је са 96,97%. Трошкови запослених не
прелазе планиране вредности.
Динамика запослених - предузеће има 5 радника,
од тога 3 на неодређено и 2 на одређено време, што је у
складу са максималним бројем радника одобреним од
стране оснивача.
У извештајном периоду није било одлива ни
пријема кадрова.
цена.

Кретање цена производа и услуга – нема измена
Субвенције и остали приходи из буџета – нема.

Средства за посебне намене - средства
репрезентације која су планирана у износу од 100.000,00
дин. реализована су у износу од 134.767,00 дин., због
већег броја сусрета са потенцијланим привредним
партнерима. Донације износе 35.000,00 дин. а планирано
је 20.000,00 дин.
Извештај о инвестицијама – предузеће нема
планираних инвестиција.
9.3. Основна средства
Основна средства тј. некретнине, постројења и
опрема планирана су у износу од 152.000,00 динара а
реализована у износу од 158.000,00 динара или 103,95%.
9.4. Обавезе из пословања у извештајном периоду
Обавезе из пословања се углавном односе на
обавезе према добављачима које се редовно сервисирају
по РИНУ.
9.5. Финансијска задуженост у извештајном периоду
На дан 30.06.2019.године ЈП ИНГРИН нема
кредитних задужења.
9.6. Извори финансирања на основу задужености у
извештајном периоду
Извори финансирања у посматраном периоду
су сопствена средства
9.7. Вертикална и хоризонтална анализа биланса
Вертикална анализа биланса стања - за период
01.01.- 30.06.2019. у односу на план за наведени период:
АКТИВА
- стална имовина је на нивоу планираних вредности
(103,95%)
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- обртна имовина износи 5.795 хиљада динара или 115,9
% од планиране вредности (5.000)
ПАСИВА
- капитал износи 1.843 хиљада динара или за 57,17% од
планиране вредности (3.224)
- краткорочне обавезе веће за 2.182 хиљаде динара или
за 213,17%,
- дугорочне обавеза – нема,
- дугорочна резервисања - нема.
9.8. Рачуноводствене
стандарди

политике

рачуноводствени

Рачуноводствене политике су специфични
принципи, основе, конвенције, правила и праксе
примењене
при
састављању
и
презентацији
финансијских извештаја у складу са МСФИ за МСП.
Избор рачуноводствених политика извршен је уз
поштовање општих рачуноводствених начела, принципа
и правила вредновања који су прописани МСФИ за МСП
и овим правилником и који су применљиви на конкретну
трансакцију.
Усвојене рачуноводствене политике односе
се на признавање, укидање признавања, мерење и
процењивање средстава, обавеза, прихода и расхода
правног лица. Правилником о рачуноводству уређују
се рачуноводствене политике и друга питања за које
је МСФИ за МСП одређено да се ближе уређују
рачуноводственом политиком правног лица.
Усвојене рачуноводствене политике примењују
се доследно у дужем временском периоду и могу се
мењати само у случају промене МСФИ за МСП и/
или уколико промена обезбеђује поузданије и важније
информације о финансијском положају и резултатима
пословања.
Када ефекти промена рачуноводствених
политика нису материјално значајни, не врши се
ретроспективна примена промењене рачуноводствене
политике, већ се ефекти исказују преко одговарајућих
рачуна прихода и расхода.
9.9. Евиденцја судских спорова са запосленима
Предузеће нема судских спорова са запосленима.
9.10. Евиденција судских спорова са купцима
Предузеће нема судских спорова са купцима.
9.11. Евиденција судских спорова са добављачима
Предузеће нема судских спорова са добављачима.
9.12. Евиденција
повериоцима

судских

спорова

са

осталим

Предузеће нема
повериоцима.

судских

спорова

са

осталим
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9.13. Извештај о учинцима П,ПА, ПЈ

15. ЗАШТИТА НА РАДУ И ГРАДИЛИШТИМА

Извештаји о учинцима се редовно достављају и
у складу су са законском регулативом.

15.1. Елаборат о заштити на раду

10. ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Целокупно пословање обавља се путем
софтвера за електронско вођење пословања који се
редовно ажурира у складу са потребама.
11. ИНВЕСТИЦИЈЕ
11.1. План инвестиција
извештајном периоду

и

реализација

истих

у

Урађен акт о процени ризика и донет правилник
о безбедности и здрављу на раду.
15.2. Заштита на раду и градилишту
Спроводе се све мере безбедности и здравља на
раду у складу са донетим актима.
16. ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ
Нема

За период нису палнирана инвестициона улагања

17. ФИНАНСИЈСКА ПОЛИТИКА

12. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

17.1. Циљ и принципи финансијске политике

12.1. Генерални план јавних набавки у извештајном
периоду

Циљ финансијске политике је пре свега
обезбеђење ликвидности предузећа у сваком моменту
без кредитних задужења .

План јавних набавки у посматраном периоду од
01.01.-30.06.2019. године изнси:
Добра - 2.250.000,00 динара
Услуге - 3.050.000,00 динара
Радови - 1.800.000,00 динара

Принципи финансијске политике су да се
свакодневно прате приходи и расходи , усклађују са
планским величинама.
18. ФИНАНСИЈСКО ПЛАНИРАЊЕ

Јавне набавке добара и услуга релаизоване су у
складу са Планом ЈН.
Јавна набавка радова није релизована пошто
је у у поступку израда Пројекта санације, затварања
и рекултивације постојеће несанитарне градске
(општинске) депоније – сметлишта у Инђији, у складу
са Уговором о суфинансирању пројекта са МЗЖС
Републике Србије.
Јавне набавке добара и услуга релаизоване су у
складу са Планом ЈН.
Јавна набавка радова није релизована пошто
је у у поступку израда Пројекта санације, затварања
и рекултивације постојеће несанитарне градске
(општинске) депоније – сметлишта у Инђији, у складу
са Уговором о суфинансирању пројекта са МЗЖС
Републике Србије.

18.1. Модели финансијског планирања

13. СУБВЕНЦИЈЕ

19. БРОЈ ВОЗИЛА У УПОТРЕБИ

Предузеће нема субвенција ни по ком основу.

19.1. Број особних возила - 1
19.2. Број теретних возила - 0
19.3 Број радних машина -1

14. НЕФИНАНСИЈСКЕ ДИМЕНЗИЈЕ АНАЛИЗЕ
КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ИСКАЗАТИ У СТРУКТУРИ
ИЗВЕШТАЈА

Финансијско планирање се своди на фазу израде
плана и фазу усвајања финансијског плана. Поред овог,
у току године ради се ,по потреби , на изради измена и
допуна финансијског плана.
У процесу израде плана учествују директор и
чланови Надзорног одбора
18.2. Буџетирање, планирање профита, токова готовине,
систем контроле у сфери планирања
Планирање токова готовине се врши на основу
пословних прихода и кроз наплату потраживања.Током
пословне квартално се прати извршење и извештаји се
достављају Оснивачу.

14.1. Мерила учења и раста

МИШЉЕЊЕ О ОСТВАРЕЊУ ПРОГРАМА РАДА ЗА ЈП
„ИНГРИН“ ИНЂИЈА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ
ОД 01.01. ДО 30.06. 2019. ГОДИНЕ

Просечан радни стаж је 13,50 година, проценат
висококвалификованих радника је 60%, ВШС 20%, КВ
20%.

1. Предузеће нема конкуренцију на подручју локалне
самоуправе. Оснивач је поверио обављање послова од
јавног интереса по Програмима рада за поједине радне
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активности; -одржавање Регионалне санитарне депоније и чување исте.
2. Капитал којим предузеће располаже је 100% у власништву Оснивача, локалне самоуправе.
3. Предузеће је у извештајном периоду пословало у оквиру законских прописа који регулишу пословање јавних
предузећа.
4. Поштоване су рачуноводствене политике, основе, конвенције, правила и праксе примењене при састављању и
презентацији финансијских и других извештаја у складу са МСФН и МСП.
5.
У
извештајном
периподу,
у
Билансу
успеха
на
позицији
–
пословни приходи индекс реализације је 87,68%.
Пословни расходи, индекс од 81,65 %.
6. У извештајном периоду, остварена је нето добит у апсолутном износу од 827.000,00 динара.
7. У Билансу стања, у извештајном периоду, није било већих одступања.
8. Зараде радницима исплаћиване су у законским оквирима
9. Цене услуга нису мењане у извештајном периоду
10. Предузеће није кредитно задужено
ЗАКЉУЧАК
Како је у анализи горе наведено, предузеће је у извештајном периоду остварило пословни добитак из
редовног пословања. Није било знатнијих одступања од планираних величина.
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗВЕШТАЈНИ ПЕРИОД 2019. ГОДИНЕ ТАБЕЛАРНО
Табела 1.						
Ред.
бр.

Јавно предузеће

Укупни приходи
План
118.474

1

Укупни расходи

Реализација План
92.432
118.026

ЈКП „Водовод и
канализација”
2
ЈКП „Комуналац” 137.260
133.823
3
ЈП „Ингас”
386.177
453.567
4
ЈП „Ингрин”
11.562
10.138
5
ЈП „Инђија пут”
102.479
64.469
УКУПНО
755.952
754.429
							
Табела 2.
Ред
бр.

1
2
3
4
5

Јавно предузеће

ЈКП „Водовод и
канализација”
ЈКП „Комуналац”
ЈП „Ингас”
ЈП „Ингрин”
ЈП „Инђија пут”
УКУПНО

у 000 динара

136.775
389.653
11.174
100.006
755.634

Нето резултат

Реализација План
108.676
448

Реализација
-16.244

131.526
440.385
9.311
59.216
749.114

2.297
13.182
827
5.253
5.315

485
-3.476
388
2.473
318

динара

Број
запосл.
План

Средства за зараде (Бруто I)

Субвенције

Реализ.

План

Реализација

План

Реализ.

85

78

37.013.880

34.731.027

0

0

Кредитна
задуженост
Стање на дан
30.06.2019.
0

148
37
5
24
299

151
36
5
24
294

54.903.370
19.851.134
2.850.000
13.560.000
128.178.384

52.389.099
19.537.595
2.763.738
12.392.151
121.813.610

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

17.621.162,72
0
0
0
17.621.162,72

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ
Јавна предузећа доставила су Извештаје о степену усклађености планираних и реализованих активности
из програма пословања за период 01.01.-30.06.2019. год. према Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о
реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“36/16)
и Упутства Министарства привреде о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег,
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односно трогодишњег програма пословања јавних
предузећа бр. 110-00-72/2016-09 од 11. априла 2016. год.
На основу достављених Извештаја припремљена је
обједињена Информација о степену усклађености
планираних и реализованих активности за период
01.01.-30.06.2019. год. за јавна предузећа чији је оснивач
Општина Инђија.
Предузећа, чији је оснивач Општина Инђија,
пословала су у складу са Програмима пословања за
2019. год. уз одступања која нису угрозила редовно
пословање предузећа.
У извештајном периоду 01.01.-30.06.2019.
године јавна предузећа су пословала остваривши добит,
осим ЈКП „Водовод и канализација“ које је пословало са
губитком.
Јавна предузећа су вршећи своје пословне
активности обезбедила несметано функционисање на
територији Општине Инђија.
Извештај о раду јавних предузећа чији је
оснивач општина Инђија, за период 01.01. до 30.06.2019.
године, доставити Скупштини општине Инђија.
Овај Извештај објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:023-52/2019-III
Дана: 6. септембра 2019.године
Инђија
Председавајући,
заменик Председника општине
Драгана Радиновић, с.р.
------------------------1195
На основу чл. 19. став 2. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр.
41/2009, 53/2010, 101/11, 32/2013 – одлука УС, 55/2014,
96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018,
41/2018 - др. Закон и 87/2018 и 23/19), члана 61. став
1. тачка 6. Статута општине Инђија („Службени лист
општине Инђија“, број 5/19) и члана 2. став 1. тачка 6.
Одлуке о Општинском већу општине Инђија („Службени
лист општина Срема“, број 25/08, 15/10),
Општинско Веће општине Инђија, на седници
одржаној 6. септембра 2019. године, донело је
ПРОГРАМ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРОГРАМА
АКТИВНОСТИ И ПЛАНA КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА
I
У Програму активности и плану коришћења
средстава за финансирање унапређења безбедности
саобраћаја на путевима за 2019. годину на територији
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општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 4/19) у тачки I у делу РАСХОДИ у тачки 2. износ:
„700.000 динара“, замењује се износом: „500.000
динара“.
Подтачка 2.1 брише се.
Подтачка 2.3 постаје подтачка 2.1.
У тачки 3. износ: „4.281.823 динара“ замењује
се износом: „4.481.823 динара“.
После подтачке 3.3. додаје се подтачка 3.4. која
гласи:
3.4. Набавка светлоодбојних прслука за
најмлађе учеснике у саобраћају 200.000 динара“.
II
Овај Програм објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-1479/2019-III
Дана: 6. септембра 2019.године
Инђија
Председавајући,
заменик Председника општине
Драгана Радиновић, с.р.
------------------------1196
На основу члана 3. став 1. тачка 12. Уредбе о
садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу
спровођења и извештавању о реализацији капиталних
пројеката („Службени Гласник РС“ број 63/17) и
члана 61. став 1. тачка 17. Статута општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ број 5/19),
Општинско веће Општине Инђија, дана 6.
септембра 2019. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈE ЗА КАПИТАЛНЕ
ИНВЕСТИЦИЈЕ
I
Образује се Комисија за капиталне инвестиције
(у даљем тексту: Комисија).
II
Комисија има Председника и четири члана.
III
У Комисију се именују:
1. За председника: Владимир Гак, дипломирани
правник,
2. За члана: Александар Банић, дипломирани правник,
3. За члана: Драган Иброчић, дипломирани саобраћајни
инжењер,
4. За члана: Бранка Наић, дипломирани економиста и
5. За члана: Јелена Јојић, дипломирани правник.
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IV
Задатак Комисије је да:
Врши
рангирање
према
приоритетним
циљевима садржаним у важећим планским документима
по секторима капиталних пројеката средње и велике
вредности, а који могу бити предложени за финансирање
у поступку припреме и доношења буџета за буџетску и
наредне две фискалне године, укључујући и потребна
средства до завршетка капиталног пројекта, односно
након три фискалне године и то до 23. јануара 2020
године.
V
Члановима Комисије из тачке III овог Решења,
припада накнада у месечном нето износу од 12.000,00
динара (словима: дванаестхиљададинара).
VI
Стручне и административне послове за потребе
Комисије обавља Одељење за Финанасије.
VII
Ово Решење објавити у „Службеном листу
Општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-142/2019-III
Дана: 6. септембра 2019.године
Инђија
Председавајући,
заменик Председника општине
Драгана Радиновић, с.р.
------------------------1197
На основу члана 17. став 2. тачка 1. и члана
19. став 1. тачка 3. Закона о безбедности саобраћаја
на путевима („Службени гласник РС“, број 41/2009,
53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015др. закон и 9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 –
др. Закон, 87/2018 и 23/19), члана 26. став 1. Пословника
о раду Општинског већа („Службени лист општина
Срема“, број 40/08, 41/09 и 20/10), а у вези Закључка
Савета за безбедност саобраћаја на путевима број 0632/2019-III-5 од 05. марта 2019. године
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној 6. септембра 2019. године, донело је
ЗАКЉУЧАК O
ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧКА
О ПРИБАВЉАЊУ АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ
1. У Закључку о прибављању аутоседишта за децу
(„Службени лист општине Инђија“, број 9/19) у тачки
1. речи: „за децу рођењу у 2018. годину“, замењују се
речима: „за децу рођену у 2019. години“, а речи: „480
аутоседишта“, замењују се речима: „450 аутоседишта“.
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2.Овај закључак објавити у „Службеном листу општине
Инђија“
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 404-129/2019-III
Дана: 6. септембра 2019.године
Инђија
Председавајући,
заменик Председника општине
Драгана Радиновић, с.р.
------------------------1198
На основу члана 17. став 2. тачка 1. и члана 19.
став 1. тачкe 2. и 3. Закона о безбедности саобраћаја
на путевима („Службени гласник РС“, број 41/2009,
53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015др. закон и 9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 –
др. Закон, 87/2018 и 23/2019), члана 26. став 1.
Пословника о раду Општинског већа („Службени лист
општина Срема“, број 40/08, 41/09 и 20/10), а у вези
Закључака Савета за безбедност саобраћаја на путевима
број: 06-131/2019-III-3, 06-131/2019-III-4 од 29. августа
2019. године
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној 6. септембра 2019. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
О ПРИБАВЉАЊУ СВЕТЛООДБОЈНИХ
ПРСЛУКА ЗА НАЈМЛАЂЕ УЧЕСНИКЕ
У САОБРАЋАЈУ И ПРИРУЧНИКА ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ МЛАДИХ У
САОБРАЋАЈУ
1. У циљу реализације дела Програма активности и
плана коришћења
средстава за финансирање унапређења безбедности
саобраћаја на путевима за 2019. годину на територији
општине Инђија, ради спровођења активности одређених
у тачки 2. унапређење саобраћајног васпитања и
образовања на територији општине Инђија, подтачка
2.3 и тачки 3. превентивно - промотивних активности из
области безбедности саобраћаја, подтачка 3.4. прибавља
се:
(1) светлоодбојни прслуци за најмлађе учеснике у
саобраћају и то 480 комада у вредности 200.000,00
динара,
(2) израда и штампање приручника за унапређење
безбедности младих у саобраћају (1000 ком) у вредности
500.000 динара.
2. O реализацији овог Закључка стараће се Општинска
управа општине Инђија.
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3. Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине
Инђија“

8. Овај закључак објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 404-130/2019-III
Дана: 6. септембра 2019.године
Инђија
Председавајући,
заменик Председника општине
Драгана Радиновић, с.р.
------------------------1199
На основу члана 61. став 1. тачка 12. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“
број 5/19) а у вези члана 24. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС“ број 72/11, 88/13, 105/14,
104/16-др. закон, 108/16, 113/17 и 95/18),
Општинско веће општине Инђија на седници
одржаној дана 6. септембра 2019. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
О ПРИСТУПАЊУ АДАПТАЦИЈИ СТАНА БРОЈ 53
У ИНЂИЈИ, У УЛИЦИ ЦАРА ДУШАНА БР. 11
1. Приступа се адаптацији стана-гарсоњере број 53
који се налази у улици Цара Душана број 11 у Инђији,
у стамбеној згради за колективно становање (III улаз,
III спрат) саграђеној на катастарским парцелама број
732 и 730/2 к.о. Инђија а на основу Идејног пројекта
адаптације број А-57/19, од августа 2019. године,
израђеног од стране „DOMUS CONSTRUCTION“ ДОО
ИНЂИЈА, ради довођења у функцију стамбеног простора
намењеног за становање лица у стању социјалне потребе
чији је корисник Општина Инђија.
2. Планирана вредност радова из става 1. овог закључка,
износи 1.949.054,68 динара без ПДВ-а.
3. Средства за извођење радова из става 1. овог Закључка,
обезбеђена су у буџету општине Инђија за 2019. годину.
4. Избор извођача радова из става 1. овог Закључка,
извршиће се путем јавне набавке у складу са одредбама
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/12, 14/15 и 68/15).
5. Овлашћује се Председник општине Инђија, да у
складу са Законом о јавним набавкама, донесе Одлуку
о покретању поступка јавне набавке мале вредности
избора извођача радова и Решењем образује Комисију о
спровођењу поступка јавне набавке.
6. Председник општине ће о спроведеном поступку
јавне набавке избора извођача радова, Општинском већу
општине Инђија поднети извештај.
7. О реализацији овог Закључка стараће се Општинска
управа општине Инђија.

Број: 36-30/2019-III
Дана: 6. септембра 2019.године
Инђија
Председавајући,
заменик Председника општине
Драгана Радиновић, с.р.
------------------------ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
1200
На основу члана 40. став 1. тачка 4. Статута
oпштине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
бр. 5/19) и Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја
општине Инђија за 2019. годину („Службени лист
општине Инђија“, бр. 15),
Председник општине Инђија, расписује
КОНКУРС
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ
БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕГРЕС ЗА
РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ (ВЕШТАЧКО
ОСЕМЕЊАВАЊЕ) НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА У 2019. ГОДИНИ
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Предмет конкурса je подношење захтева
за доделу бесповратних средстава за регрес за
репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) на
територији општине Инђија у 2019. години (у даљем
тексту: Конкурс) из буџета општине Инђија. Реализација
ове мере је планирана Програмом мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја општине Инђија за 2019. годину(у
даљем тексту: Програм).
Конкурсом се дефинише висина и намена укупно
расположивих средстава за ову меру, лица која остварују
право на подстицаје (корисници подстицаја), услови,
начин и критеријуми за доделу подстицаја, рокови за
подношење захтева, документација која се подноси
уз захтев, износ подстицаја по кориснику изражен
у процентима, минимални и максимални износи
подстицаја по кориснику, као и други потребни подации
обавештења за спровођење Конкурса.
ВИСИНА
И
НАМЕНА
ПОДСТИЦАЈНИХ
СРЕДСТАВА
Укупна средства која ће бити додељена по
Конкурсу износе 1.700.000 динара и обезбеђена су
Одлуком о буџету општине Инђија за 2019. годину и
намењена су за доделу бесповратних средстава за регрес
за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање):
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100 – Директна плаћања
100.1 – Регреси
100.1.1 – Регрес за репродуктивни материјал (вештачко
осемењавање).
Подстицајна средства која су наменска и
бесповратна, додељују се у максималном износу до
100% од укупне вредности трошкова осемењавања, без
вредности ПДВ-а (износ подстицајних средстава не сме
да прелази максимално утврђени износ).
Максималан износ бесповратних средстава по
једној пријави износи 200.000 динара.
Захтеви за подстицајна средства подносе се до
15.10.2019. године за осемењавања извршена у периоду
од 01.11.2018. до 01.10.2019. године.
Конкурс је отворен је до утрошка средстава а
најкасније до 15.10.2019. године.
КОРИСНИЦИ ПОДСТИЦАЈА
Право на доделу подстицаја може остварити:
1. физичко лице – носилац комерцијалног регистрованог
породичног пољопривредног газдинства;
2. предузетник;
3. привредно друштво;
4. земљорадничка задруга која има најмање пет чланова
задруге који су уписани у Регистар као носиоци или
чланови пет различитих комерцијалних породичних
пољопривредних газдинстава у активном статусу.
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА
ПОДСТИЦАЈЕ
Право на подстицаје остварују лица ако:
1) су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава
(у даљемтексту: РПГ) и налазе се у активном статусу;
2) имају пребивалиште, односно седиште и
пољопривредну производњу на територији општине
Инђија;
3) имају одговарајућу животињу обележену и
регистровану у складу са законом којим се уређује
ветеринарство и регистрован ХИД број;
4) не користи подстицаје по неком другом основу
(субвенције, подстицаји, донације) за исте намене,
осим подстицаја у складу са посебним прописом
којим се уређује кредитна подршка регистрованим
пољопривредним газдинствима;
5) је до дана објављивања Конкурса измирио доспеле
обавезе према општини Инђија по основу јавних
прихода;
6) нема неиспуњенихуговорних обавеза према општини
Инђија;
7) сами врше услугу вештачког осемењавања и имају
сертификат који гласи на корисника;
8) по редоследу подношења захтева постоје расположива
средства за одобравање права на подстицаје у оквиру
укупних средстава опредељених по Конкурсу;
ВРСТЕ ПРИХВАТЉИВИХ И НЕПРИХВАТЉИВИХ
ТРОШКОВА
Прихватљиви трошкови су трошкови за
извршено вештачко осемењавање у периоду од
01.11.2018. до 01.10.2019. године.
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Неприхватљиви трошкови су:
- порези, укључујући и порез на додату вредност;
- царинске, увозне и остале административне таксе,
као и накнада за потребне сагласности од државних
институција и јавних предузећа;
- трошкови транспорта, банкарски трошкови, трошкови
јемства и сличне накнаде;
- царинске, увозне и остале административне таксе;
- трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и
слично;
- оперативни трошкови;
- трошкови куповине, односно закупа пољопривредног
земљишта, односно пољопривредног објеката;
- допринос у натури (сопствени рад и материјал);
- плаћање путем компензације и цесије неће бити.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Подносилац
захтева
доставља
следећа
документа:
1. захтев за доделу подстицајних средстава, читко
попуњен и потписан, на обрасцу који је објављен на
интернет страници општине Инђија и Агенцијеза
руирални развој општине Инђије, а може се преузети у
канцеларији Агенције за рурални развој сваког радног
дана од 7 до 15 сати. У захтеву је потребно навести све
тражене податке;
2. изјава потписана, под пуном моралном, материјалном
и кривичном одговорношћу да нису у години у којој се
расписује Конкурс додељена средства за исте намене, од
стране државних органа, органа аутономне покрајине
и органа општине Инђија и да није аплицирао за ова
средства из буџета Република Србије, аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе (доставља
се на обрасцу који је саставни део захтева);
3. фотокопију личне карте (важеће у тренутку предаје)
подносиоца захтева или важећа очитана лична карта
уколико је са чипом;
4. оригинал извод из Регистра пољопривредних
газдинстава са основним подацима о газдинству и
подацима о структури сточног фонда не старији од 90
дана од дана достављања документације по конкурсу,
издату од Управе за трезор (датум, печат и потпис морају
бити видљиви);
5. оригинал рачун са отпремницом (уколико корисник
сам врши услугу вештачкког осемењавања), у динарском
износу. Уколико добављач није у систему ПДВ-а, у
обавези је да у предрачуну односно рачуну, наведе члан
закона по којем је ослобођен обавеза плаћања ПДВ-а;
6. уколико корисник сам врши услугу вештачког
осемењавања доказ о извршеном плаћању семена и
то: потврду о преносу средстава или извод, оверене од
стране банке, а у случају када је физичко лице извршило
готовинско плаћање или плаћање картицом може
доставити само фискални исечак. Фискални исечак са
назнаком „чек“ неће се узимати у разматрање;
7. фотокопија картона осемењавања (издаје и оверава
ветеринар) за газдинства којима услугу вештачког
осемењавања врши ветеринар;
8. оригинал или оверено уверење од надлежне јединице
општине Инђија о измиреним обавезама по основу
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изворних локалних јавних прихода, не старије од 90
дана од дана подношења захтева;
9. оригинал или оверену фотокопију извода из Регистра
привредних субјеката,са пореским идентификационим
бројем.
Подносилац захтева треба да се изјасни на
обрасцу који је саставни део захтева о томе да ли ће
документацију наведену под тачкама 4, 8 и 9 прибавити
сам или ће организациона јединица надлежна за област
пољопривреде по службеној дужности од надлежних
органа прибављати податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција у складу са законом који
уређује општи управни поступак.
Комисија за доделу подстицајних средстава
задржава право да поред наведене документације
затражи од подносиоца захтева да достави и додатну
документацију и доказе релевантне за одлучивање.
Приликом разматрања поднетих захтева за
остваривање права на подстицаје, неће се признавати
осемењавања извршена пре 01.11.2018. године, што
мора бити документовано рачунима или картонима
осемењавања, отпремницама, изводима из банке и
другим доказима, који носе датум након 01.11.2018.
године.
Подносилац захтева за остваривање права на
подстицаје може поднети један захтев за осемењавање
извршено у периоду од 01.11.2018. до 01.10.2019.године.
Сва документа која се достављају уз захтев ускладу
са Конкурсом морају да гласе на подносиоца захтева.
Захтев и приложена документа не враћају се подносиоцу.
Фотокопије документа морају бити оверена, уколико у
Конкурсу није другачије назначено.
НАЧИН
ПОДНОШЕЊА
ЗАХТЕВА
ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ
Захтеви за остваривање права на подстицајеу
складу са kонкурсом са прописаном документацијом
достављају се лично на шалтер 1 Пријемног одељења
општине Инђија или путем поште на адресу: Општина
Инђија, Цара Душана број 1, 22320 Инђија, са назнаком
„Захтев за остваривање права на доделу бесповратних
средстава за регрес за репродуктивни материјал
(вештачко осемењавање) у 2019. години на територији
општине Инђија“, у затвореној коверти са пуном
адресом пошиљаоца на полеђини коверте.
Информације неопходне за учешће на
Конкурсу могу се добити на телефон 022/55 60 60 или
у просторијама Агенције за рурални развој општине
Инђија, Војводе Степе 48.
Захтеви послати на било који други начин,
факсом, електронском поштом и др. или на погрешну
адресу неће бити разматрани.
Рок за подношење захтева за остваривање права
на подстицајеу складу са Конкурсом непосредно на
шалтеру број 1 Пријемног одељења општине Инђија је
15.10.2019. године до 14 сати.
Захтеви послати препорученом пошиљком,
предати пошти најкасније до 15.10.2019. године до 17
сати, сматраће се благовременим.

Петак 13. септембар 2019.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА
ИСПЛАТА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

И

1. Испуњеност услова за доделу подстицаја из Конкурса
утврђује Комисија за доделу подстицајних средстава
(у даљем тексту: Комисија), коју је посебним решењем
образовао председник општине Инђија, на основу
захтеваи приложене документације.
2.
Комисијa
прегледа
достављене
захтеве.
Неблаговремене захтеве не разматра, а неправилно
попуњене; захтеве који нису поднети на одговарајућем
обрасцу и захтеви који садрже друге недостатке због
којих није могуће утврдити стварну садржину или које
није могуће вредновати према задатим критеријумима
захтеви подносилаца који немају права учешћа
на Конкурсу; захтеви који нису поднете од стране
овлашћених лица и који садрже инвестиције које нису
у складу са наменом средстава утврђених Конкурсом,
неће бити даље разматрани, већ ће се одбити.
3. Када утврди испуњеност услова за доделу подстицаја,
односно да су захтеви благовремено поднети, потпуни,
правилно попуњени, поднети од стране овлашћеног
лица и поднети у складу са наменом средстава утврђених
Конкурсом, у складу са критеријумима за доделу
средстава, Комисија предлаже расподелу средстава
подносиоцима захтева, рангира захтеве које испуњавају
услове Конкурса и утврђује Листу подносилаца захтева
(у даљем тексту: Ранг листа).
4. Предлог образложене Одлуке о додели подстицаја
у којој су утврђени појединачни новчани износи
подстицаја по подносиоцу захтева – кориснику израђује
Комисија.
5. На основу образложеног Предлога одлуке Комисије,
председник општине Инђија доноси коначну Одлуку о
додели подстицаја.
6. Подносиоцима захтева којима средства нису одобрена
Комисија доставља обавештење са разлозима одбијања.
7. Након донете Одлуке којом се одобравају подстицајна
средства, подносилац захтева се позива да потпише
уговор са председником општине Инђија, којим ће бити
регулисана међусобна права, обавезе и одговорности,
поступак у случају раскида уговора, евентуална обавеза
враћања подстицајних средстава и друга питања од
значаја за реализацију тог уговора.
8. Уколико подносилац захтева не приступи закључењу
уговора у року од 15 дана од дана достављања
обавештења о времену и месту закључења уговора,
сматраће се да је одустао од поступка за доделу средстава
путем Конкурса и у том случају Комисија може доделити
подстицајна средства наредном подносиоцу захтева са
Ранг листе подносилаца захтева који испуњава услове
или преусмерити остатак средстава у друге намене у
складу са прописаном процедуром.
9. Исплата додељених средстава врши се у складу са
уговором, а на захтев корисника подстицајнихсредстава.
10. Исплата додељених подстицајних средстава врши
се на основу решења председника општине Инђија или
лица које он овласти.
11. Уз захтев за исплату средстава доставља се и
документација којом се доказује реализација инвестиције
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за коју се тражи исплата средстава.
12. У случају неиспуњења уговорених обавеза, корисник је дужан да на захтев надлежног органа јединице локалне
самоуправе изврши повраћај подстицаја, односно пренетих средстава.
Корисник подстицајних средстава у обавези је да сву документацију која се односи на исплату подстицаја
чува најмање пет година од дана потписивања уговора.
Број: 401-270/2019-II
Датум: 02.09.2019. године
Инђија

-------------------------

Председник општине Инђија,
Владимир Гак, с.р.

1201
На основу члана 56. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“, број 5/19), члана
25. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/12 и 12/16–аутентично
тумачење) и члана 25. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области
јавног информисања („Службени гласник РС“, број 16/16 и 8/17),
Председник општине Инђија, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ
ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА У 2019. ГОДИНИ
I
На основу Предлога Комисије за оцену пројеката и доделу средстава по Јавном позиву за учешће на Јавном
конкурсу за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Инђија у 2019. години, број 401-241-2/2019-II
од 08. августа 2019. године, додељују се средства у укупном износу од 25.000.000,00 динара, следећим подносиоцима
пријава по Јавном позиву:
УКУПНА
ВРЕДНОСТ
ПРОЈЕКТА

ОПРЕДЕЉЕНА
СРЕДСТВА

Интернет
портал

4.400.000,00

550.000

Интернет
портал

400.000,00

200.000,00

3

НИП СРЕМ МЕДИА
ДОО, 22000 Сремска
Митровица

Издавач
медија

3.000.000,00

1.100.000,00

4

Фабрика слова ДОО,
Булевар Ослобођења 127
спрат 7, Нови Сад

Штампани
медиј

1.878.000,00

1.350.000,00

5

Друштво за трговину,
промет и услуге
„Infocyber“ ДОО
(портал Infocyber)

Интернет
портал

1.250.000,00

750.000,00

6

Радио дифузно друштво
Радио-телевизија АС ДОО,
Краља Милана 9, Шабац

ТВ

1.877.300,00

1.200.000,00

Р.
Б
1

2

НАЗИВ, СЕДИШТЕ И
АДРЕСА
ПОДНОСИОЦА ПРОЈЕКТА

Удружење CESER,
Главна 135ц/11, 22400
Рума
CORVUS Друштво за
аудио и видео продукцију
и дистрибуцију ДОО,
Кировљева 11, 11030
Београд

ВРСТА
МЕДИЈА
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7

8

9

10

11

12
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Новосадска ТВ ДОО, Трг
Слободе 3, 21000 Нови
Сад
„Проглас Public
Relations“ ДОО, Јаше
Продановића 2, Београд
Радио Фрушка гора ДОО
за информативну,
маркетишку и забавну
делатност, Главна 172 а,
Рума
Друштво са ограниченом
одговорношћу Телевизија
Фрушка гора Рума,
Главна 172 а, Рума
Дневник холдинг
акционарско друштво за
новинско-издавачку
делатност - акционарско
друштво Дневникпољопривредник АД,
Булевар ослобођења 81,
Нови Сад
ДВП ДИГИТАЛ ДОО,
Булевар Ослобођења 81,
21000 Нови Сад
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2.026.000,00

500.000,00

10.050.000,00

300.000,00

1.098.000,00

300.000,00

ТВ

3.143.000,00

850.000,00

Издавач
медија;
штампани
медиј

700.000,00

68.000,00

Продукција

1.008.000,00

ТВ

Продукција

Радио

500.000,00

13

РТВ ЦЕНТАР СРЕМ,
Главна 172 а, Рума

РТВ

1.872.000,00

100.000,00

14

Инфо ИТ медија,
Теразије 5, Београд

издавач
медија

1.250.000,00

500.000,00

интернет
портал

500.000,00

400.000,00

интернет
портал

1.415.100,00

1.132.000,00

6.960.500,00

5.000.000,00

Продукција

1.249.983,90

500.000,00

интернет
портал

1.048.000,00

100.000,00

15

16

17

18

19

ГЛАС НАЦИЈЕ ДОО,
Масариков трг 16,
Београд-Земун
Срђан Будисављевић пр
ВЕБ ПОРТАЛИ БИСНЕТ
Инђија
Радио телевизија Инђија
ДОО, Трг Слободе
Инђија
СТРАХИЊА
ВУЈАДИНОВИЋ ПР
ПРОИЗВОДЊА
КИНЕМАТОГ. ДЕЛА
АУДИО-ВИЗУЕЛНИХ
ПРОИЗВОДА И
ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ
ПРОГРАМА NЕWS МЕDIА
ТЕАМ БЕОГРАД, Булевар
Михајла Пупина 165 е, 11070
Београд

НИПД Сремске новине
ДОО, Трг Војвођанских
бригада 14/III, Сремска
Митровица

РТВ

Број 21, страна број 1642

20

21

Службени лист општине Инђија

НИПД Сремске новине
ДОО, Трг Војвођанских
бригада 14/III, Сремска
Митровица („Сремске
новине“)
Удружење МАТ, ТК
туристички канал, ТЦ
Слобода локал 40, 22320
Инђија

Штампани
Медиј

Продукција

22

ЕМИТ 24 ДОО, Косовска
17, 11000 БЕОГРАД

Продукција

23

Еко продукција,
Железничка 100,
Адашевци

Продукција

24

Супер продукција,
Матије Гупца 117, Шид

Продукција

25

EXPLORE MEDIA,
Стевана Мокрањца 17,
11000 Бeоград

Продукција

II
Пренос додељених средстава врши се из буџета
општине Инђија, са раздела IV – Општинска управа,
Програм 13 – Развој културе и информисања, програмска
активност 1201-0004 – Остваривање и унапређивање
јавног интереса у области јавног информисања, позиција
391, економска класификација 423 – Услуге по уговору –
Информисање.
III
На основу овог Решења, закључује се уговор
са учесницима Конкурса којима су одобрена средства,
који је основ за праћење реализације суфинансираног
пројекта.
IV
Ово Решење објавити на званичној интернет
страници Општине Инђија www.indjija.net и у
„Службеном листу општине Инђија“ и доставити сваком
учеснику Конкурса у електронској форми.
Образложење
На основу члана 19. став 1. и 4. а у вези
члана 17. став 1. Закона о јавном информисању и
медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15
и 12/16 – аутентично тумачење), члана 4. Правилника
о суфинансирању пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања („Службени
гласник РС“, број 16/16 и 8/2017) и члана 61. став 1.
тачка 2. Статута општине Инђија („Сл. лист општине
Инђија“, број 5/19), Општинско веће општине Инђија на
седници одржаној дана 22. марта 2019. године донело
је Одлуку о расписивању јавног позива за учешће на
Конкурсу за суфинансирање пројеката средствима из
буџета општине Инђија у циљу остваривања јавног
интереса у области јавног информисања у 2019. години.
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2.940.000,00

1.000.000,00

2.159.411,50

1.100.000,00

1.117.200,00

500.000,00

6.740.000,00

2.500.000,00

6.800.000,00

4.000.000,00

825.000,00

500.000,00

Дана 26. марта 2019. године, на основу члана
19. став 1. Закона о јавном информисању и медијима
(„Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 –
аутентично тумачење), члана 4. став 1. Правилника
о суфинансирању пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања („Сл. гласник
РС“ бр. 16/16 и 8/17), члана 8. и 11. Одлуке о буџету
општине Инђија за 2019. годину („Службени лист
општине Инђија“, број 28/18, 5/19 и 15/19) и члана 3.
став 1. Одлуке о расписивању Јавног позива за учешће
на конкурсу за суфинансирање пројеката средствима
из буџета општине Инђија у циљу остваривања
јавног интереса у области јавног информисања у
2019. години, број 401-43/2018-III oд 22. марта 2019.
године, Председник општине Инђија је расписао
Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање
пројеката средствима из буџета општине Инђија у
циљу остваривања јавног интереса у области јавног
информисања у 2019. години.
По расписаном Јавном позиву, предлоге
пројеката поднели су следећи медији:
1. Удружење CESEER, Главна 135ц/11, 22400 Рума,
2. CORVUS ДОО, Кировљева 11, 11030 Београд,
3. НИП СРЕМ МЕДИА ДОО, 22000 Сремска Митровица,
4. Фабрика слова ДОО, Булевар Ослобођења 127 спрат
7, Нови Сад,
5. Инт.портал, „Infocyber“ ДОО, Београдска 9, Инђија,
6. Инт. портал, „Infocyber“ ДОО, Београдска 9, Инђија,
7. РТВ АС, Краља Милана 9, Шабац,
8. Новосадска ТВ ДОО, Трг Слободе 3, 21000 Нови Сад,
9. Проглас ПР ДОО, Јаше Продановића 2, Београд,
10. РТВ АС, Краља Милана 9, Шабац,
11. Радио Фрушка гора, Главна 172 а, Рума,
12. Телевизија Фрушка гора, Главна 172 а, Рума,
13. НОВОСТИ ДАНА.РС, Наде Томић 21, 18000 Ниш,
14. Дневник-пољопривредник АД, Булевар ослобођења
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81, Нови Сад,
15. РЕОРГАНИЗАЦИЈА ДОО, Наде Томић 21, 18000
Ниш,
16. ДВП ДИГИТАЛ ДОО, Булевар Ослобођења 81,
21000 Нови Сад,
17. РТВ ЦЕНТАР СРЕМ, Главна 172 а, Рума,
18. Инфо ИТ медија, Теразије 5, Београд,
19. Public education, Славко Ивковић ПР, Ср.Фронта 46,
Ср. Митровица,
20. ГЛАС НАЦИЈЕ ДОО, Масариков трг 16, БеоградЗемун,
21. Срђан Будисављевић пр ВЕБ ПОРТАЛИ БИСНЕТ
Инђија,
22. Срђан Будисављевић пр ВЕБ ПОРТАЛИ БИСНЕТ
Инђија,
23. Срђан Будисављевић пр ВЕБ ПОРТАЛИ БИСНЕТ
Инђија,
24. Радио телевизија Инђија ДОО, Трг Слободе Инђија,
25. Дневник акционарско друштво за новинскоиздавачку делатност Нови Сад, Булевар ослобођења 81,
21000 Нови Сад,
26. Драгана Чабаркапа, СИНОС, Трг Николе Пашића
број 7, Београд,
27. НИПД Сремске новине ДОО, Трг Војвођанских
бригада 14/III, Сремска Митровица,
28. НИПД Сремске новине ДОО, Трг Војвођанских
бригада 14/III, Сремска Митровица („Сремске новине“),
29. Удружење за медијску афирмацију МАТ, ТЦ Слобода
локал 40, Инђија,
30. ЕМИТ 24 ДОО, Косовска 17, 11000 БЕОГРАД,
31. ЈОРДАН КУСИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНАРСКО
ПРОГРАМИРАЊЕ НОВИ САД, Аугуста Цесарца
11/6/76, 21000 Нови Сад 33. СОС канал плус, Требињска
7, Београд,
32. Еко продукција, Железничка 100, Адашевци,
33. Супер продукција, Матије Гупца 117, Шид,
34. Explore Media, Стевана Мокрањца 17, Београд,
35.
Страхиња
Вујадиновић
ПР,
Производња
кинематографских дела, аудио-визуелних производа
и телевизијског програма, NEWS MEDIA TEAM
БЕОГРАД, Булевар Михајла Пупина 165, Нови Београд,
36. Видеонет ДОО, Његошева 21, Београд,
37. БМ 57 ДОО, Македонска 5, 11000 Београд и
38. СОС канал плус, Булевар Војводе Мишића 39а,
11000 Београд.
На основу Предлога Комисије за оцену
пројеката и доделу средстава по Јавном позиву за
учешће на Јавном конкурсу за суфинансирање пројеката
средствима из буџета општине Инђија у 2019. години
у циљу остваривања јавног интереса у области јавног
информисања у 2019. години о расподели средстава у
области јавног информисања општине Инђија у 2019.
години, број 401-241-2/2019-II од 08. августа 2019.
године, подржани су пројекти следећих учесника
Конкурса:
1. Удружење CESER, Главна 135ц/11, 22400 Рума, чија
је пријава запримљена у року (09.04.2019. године), који
су конкурисали са предлогом пројекта: „ИНЂИЈА -
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ОПШТИНА ТОЛЕРАНЦИЈЕ И НАПРЕТКА“, укупна
вредност пројекта 4.400.000,00 од чега су средства
подносиоца пријаве 880.000,00 динара, а 3.520.000,00
динара средства за која се аплицира из буџета јединице
локалне самоуправе. Документација коју су поднели
била је комплетна и пристигла је у року.
Конкурсна комисија сматра да је пројекат
„ИНЂИЈА - ОПШТИНА ТОЛЕРАНЦИЈЕ И НАПРЕТКА“
у складу са наменом средстава из Јавног позива и у
складу са првим критеријумом Правилника: пројектна
активност је подобна да оствари јавни интерес у области
јавног информисања.
Наведене активности и план реализације
истих одговарају циљу пројекта, очекивани резултати
реализације пројекта су у складу са наменом средстава
пројекта, а индикатори резултата су прецизно наведени.
Комисија је мишљења да ће циљне групе, како корисници
интернета старости преко 25 година, а поготово
корисници интернета старости испод 25 година, бити
тачно, правовремено и у потпуности информисани о
локалним збивањима.
У буџетском делу пројекта у делу
оперативних трошкова, исти су недовољно прецизно
приказани, а са друге стране персонални трошкови су
предимензионирани, па Комисија предлаже Председнику
општине да овај пројекат делимично подржи износом од
550.000,00 динара.
2. CORVUS Друштво за аудио и видео продукцију и
дистрибуцију ДОО, Кировљева 11, 11030 Београд, чија
је пријава запримљена у року (09.04.2019. године),
који су конкурисали са предлогом пројекта: „ПУЛС
ИНЂИЈЕ“, укупна вредност пројекта 400.000,00 динара,
од чега су средства подносиоца пријаве 80.000,00
динара, а 320.000,00 динара средства за која се аплицира
из буџета јединице локалне самоуправе. Документација
коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року.
Конкурсна комисија сматра да је пројекат
„ПУЛС ИНЂИЈЕ“, у складу са наменом средстава
из Јавног позива и у складу са првим критеријумом
Правилника: пројектна активност је подобна да оствари
јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат
доприноси већој информисаности о свим релевантним
сервисним информацијама за локалну заједницу, као
и развоју популаризације туристичке понуде општине
Инђија.
У буџетском делу пројекта, подаци су
непрецизно приказани, па Комисија предлаже
Председнику општине да овај пројекат делимично
подржи износом од 200.000,00 динара.
3. НИП СРЕМ МЕДИА ДОО, 22000 Сремска Митровица,
чија је пријава запримљена у року (09.04.2019. године),
који су конкурисали са предлогом пројекта: „ОПШТИНА
ИНЂИЈА - ОПШТИНА РАЗВОЈА“, укупна вредност
пројекта 3.000.000,00 динара од чега су средства
подносиоца пријаве 940.000,00 динара, а 2.060.000,00
динара средства за која се аплицира из буџета јединице
локалне самоуправе. Документација коју су поднели
била је комплетна и пристигла је у року.
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Конкурсна комисија сматра да је пројекат
„ОПШТИНА ИНЂИЈА - ОПШТИНА РАЗВОЈА“ у
складу са наменом средстава из Јавног позива и у
складу са првим критеријумом Правилника: пројектна
активност је подобна да оствари јавни интерес у области
јавног информисања.
Наведене активности и план реализације истих
одговарају циљу пројекта, а сам пројекат је усклађен са
реалним проблемима, потребама и приоритетима циљне
групе која искључиво долази до потребних информација
путем штампаних медија. Такође, планиране активности
су усклађене са циљевима, који су обухватили
следеће теме: пољопривреда, привреда, занатство,
угоститељство, туризам, са акцентом на представљање
добрих примера праксе из наведених области.
Ипак, Комисија сматра да је буџет пројекта
предимензиониран и непрецизан у делу оперативних
трошкова. Узевши у обзир преостало време за
реализацију пројекта, Комисија сматра и предлаже
Председнику општине да овај пројекат делимично
подржи износом од 1.100.000,00 динара.
4. Фабрика слова ДОО, Булевар Ослобођења 127
спрат 7, Нови Сад, чија је пријава запримљена у року
(09.04.2019. године), који су конкурисали са предлогом
пројекта: „ИНЂИЈА НА ДЛАНУ“, укупна вредност
пројекта 1.878.000,00 динара од чега су средства
подносиоца пријаве 378.000,00 динара, а 1.500.000,00
динара средства за која се аплицира из буџета јединице
локалне самоуправе. Документација коју су поднели
била је комплетна и пристигла је у року.
Конкурсна комисија сматра да је пројекат
„ИНЂИЈА НА ДЛАНУ“ у складу са наменом средстава
из Јавног позива и у складу са првим критеријумом
Правилника: пројектна активност је подобна да оствари
јавни интерес у области јавног информисања.
Вредност овог пројекта се огледа у намери да
се читаоци упознају са успешним и вредним, а јавности
непознатим људима, који ће бити представљени кроз
серију текстова, а све ради усмеравања читалаца на
истинске и цивилизацијске вредности друштвеног
система.
Комисија сматра да је буџет пројекта реално
представљен и предлаже Председнику општине да овај
пројекат подржи износом од 1.350.000,00 динара.
5. Друштво за трговину, промет и услуге „Infocyber“
ДОО, Београдска 9, Инђија (портал Infocyber), чија је
пријава запримљена у року (10.04.2019. године), који
су конкурисали са предлогом пројекта: „ГОДИНА
ИСТОРИЈСКИХ ПРОЈЕКАТА У ИНЂИЈИ“, укупна
вредност пројекта 1.250.000.00,00 динара од чега су
средства подносиоца пријаве 250.000,00 динара, а
1.000.000,00 динара средства за која се аплицира из
буџета јединице локалне самоуправе. Документација
коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року.
Конкурсна комисија сматра да је пројекат
„ГОДИНА ИСТОРИЈСКИХ ПРОЈЕКАТА У ИНЂИЈИ“
у складу са наменом средстава из Јавног позива и у
складу са првим критеријумом Правилника: пројектна
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активност је подобна да оствари јавни интерес у области
јавног информисања.
Извештавање у вези са активностима и
догађајима од интереса за грађане општине Инђија, са
посебним освртом на инфраструктурне и друге пројекте изграђене, актуелне, и оне за којима постоји потреба, у
циљу њиховог прецизног и објективног информисања,
доприноси развоју медијског плурализма и истинитом,
непристрасном,
правовременом
и
потпуном
информисању и у складу је са Законом о јавном
информисању и медијима. Због тога, Комисија сматра
да је пројекат важан за актуелизацију и промоцију тема
од значаја за грађане општине Инђија, а посредством
веб-портала.
Буџет пројекта је по мишљењу Комисије
предимензиониран, па Комисија сматра и предлаже
Председнику општине да овај пројекат делимично
подржи износом од 750.000,00 динара.
6. Радио дифузно друштво Радио-телевизија АС
ДОО, Краља Милана 9, Шабац (телевизија), чија је
пријава запримљена у року (11.04.2019. године), који
су конкурисали са предлогом пројекта: „ИНЂИЈА У
СЛИЦИ“ II ДЕО, укупна вредност пројекта 1.877.300,00
од чега су средства подносиоца пријаве 542.300,00
динара, а 1.335.000,00 динара средства за која се
аплицира из буџета јединице локалне самоуправе.
Документација коју су поднели била је комплетна и
пристигла је у року.
Конкурсна комисија сматра да је пројекат
„ИНЂИЈА У СЛИЦИ“ II ДЕО у складу са наменом
средстава из Јавног позива и у складу са првим
критеријумом Правилника: пројектна активност је
подобна да оствари јавни интерес у области јавног
информисања.
Комисија сматра да наставак пројекта „Инђија
у слици“ треба подржати и ове године, јер открива
потенцијале подручја општине Инђија, наишао је на
одобравање и праћење од стране циљних група, има
тенденцију едукације младих генерација да сазнају више
о пореклу и развоју, традицији и обичајима становника
општине Инђија.
У буџетском делу пројекта у делу оперативних
трошкова, примећена је извесна непрецизност, те
Комисија предлаже Председнику општине да овај
пројекат делимично подржи износом од 1.200.000,00
динара.
7. Новосадска ТВ ДОО, Трг Слободе 3, 21000 Нови Сад,
чија је пријава запримљена у року (11.04.2019. године),
који су конкурисали са предлогом пројекта: „СЛИКОМ
КРОЗ ИНЂИЈУ“, укупна вредност пројекта 2.026.000,00
од чега су средства подносиоца пријаве 1.026.000,00
динара, а 1.000.000,00 динара средства за која се аплицира
из буџета јединице локалне самоуправе. Документација
коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року.
Конкурсна комисија сматра да је пројекат
„СЛИКОМ КРОЗ ИНЂИЈУ“ у складу са наменом
средстава из Јавног позива и у складу са првим
критеријумом Правилника: пројектна активност је
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подобна да оствари јавни интерес у области јавног
информисања.
Комисија сматра да посебну вредност овом
пројекту даје усклађеност очекиваних резултата са
потребама циљних група као и мерљивост индикатора
који омогућују праћење реализације пројекта. Прецизно
одређени циљеви и активности пројекта у складу су са
степеном организационих и управљачких способности
предлагача пројекта, као и економском оправданошћу
предлога буџета, сем у једном делу како оперативних
тако и персоналних трошкова, у односу на циљ и
пројектне активности. Наведено је у складу са првим
критеријумом Правилника, тачка 1. алинеја 3. и 4. и
тачка 4. алинеја 1. и 2.
Кад је о буџетском делу пројекта реч, Комисија
предлаже Председнику општине да овај пројекат
делимично подржи износом од 500.000,00 динара.
8. „Проглас Public Relations“ ДОО, Јаше Продановића 2,
Београд, чија је пријава запримљена у року (11. 04. 2019.
године), који су конкурисали са предлогом пројекта:
„ВОДИЧ КРОЗ ДИЈАБЕТЕС“, укупна вредност пројекта
10.050.000,00 од чега су средства подносиоца пријаве
9.050.000,00 динара, а 450.000,00 динара средства за која
се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе.
Документација коју су поднели била је комплетна и
пристигла је у року.
Конкурсна комисија сматра да је пројекат
„ВОДИЧ КРОЗ ДИЈАБЕТЕС“ у складу са наменом
средстава из Јавног позива и у складу са првим
критеријумом Правилника: пројектна активност је
подобна да оствари јавни интерес у области јавног
информисања. Вредност пројекта се огледа у едукацији
становништва оболелог од дијабетеса, која је на овај
начин доступна широком кругу гледалаца.
У буџетском делу предлога пројекта, Комисија
подржава мали проценат тражених средстава од
Општине у односу на целокупан буџет, уз напомену
да су оперативни трошкови делимично нереални,
те Председнику општине предлаже да овај пројекат
делимично подржи износом од 300.000,00 динара.
9. Радио Фрушка гора ДОО за информативну,
маркетишку и забавну делатност, Главна 172 а, Рума,
чија је пријава запримљена у року (12. 04. 2019. године),
који су конкурисали са предлогом пројекта: „СЕОСКЕ
ПРИЧЕ“, укупна вредност пројекта 1.098.000,00 динара,
од чега су средства подносиоца пријаве 308.000,00
динара, а 790.000,00 динара средства за која се аплицира
из буџета јединице локалне самоуправе. Документација
коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року.
Конкурсна комисија сматра да је пројекат
„СЕОСКЕ ПРИЧЕ“ у складу са наменом средстава
из Јавног позива и у складу са првим критеријумом
Правилника: пројектна активност је подобна да оствари
јавни интерес у области јавног информисања.
Извештавање у вези са активностима и
догађајима од интереса за грађане оштине Инђија,
са акцентом на сеоска насеља и оснаживање
сеоског становништва у областима запошљавања,
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предузетништва, удруживања, образовања, бриге
о здрављу и друштвеном статусу, у циљу њиховог
прецизног и објективног информисања, доприноси
развоју медијског плурализма, развоју људских права и
истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном
информисању и у складу је са Законом о јавном
информисању и медијима. Због тога, Комисија сматра
да је пројекат важан за актуелизацију и промоцију тема
од значаја за грађане општине Инђија, са акцентом на
рурална подручја. Посебна вредност и подтема пројекта
је улога и положај жена у сеоском домаћинству.
Буџетски део пројекта је предимензиониран,
па Комисија предлаже Председнику општине да овај
пројекат делимично подржи износом од 300.000,00
динара.
10. Друштво са ограниченом одговорношћу Телевизија
Фрушка гора Рума, Главна 172 а, Рума, чија је пријава
запримљена у року (12.04.2019. године), који су
конкурисали са предлогом пројекта: „ОПШТИНА
ИНЂИЈА НА ПУТУ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА“, укупна
вредност пројекта 3.143.000,00 од чега су средства
подносиоца пријаве 773.000,00 динара, а 2.370.000,00
динара средства за која се аплицира из буџета јединице
локалне самоуправе. Документација коју су поднели
била је комплетна и пристигла је у року.
Конкурсна комисија сматра да је пројекат
„ОПШТИНА ИНЂИЈА НА ПУТУ ПРИВРЕДНОГ
РАЗВОЈА“ у складу са наменом средстава из Јавног
позива и у складу са првим критеријумом Правилника:
пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес
у области јавног информисања.
Наведене активности и план реализације
истих одговарају циљу пројекта, очекивани резултати
реализације пројекта су у складу са наменом средстава
пројекта, а индикатори резултата су прецизно наведени.
Вредност пројекта односно емисије „Преглед недеље“
је и у њеном већ традиционално добром рејтингу међу
гледаоцима ТВ Фрушка гора, у којој су обухваћене
информације из најразличитијих области са акцентом на
привредна дешавања.
Комисија сматра да је буџетски део пројекта
предимензиониран, те предлаже Председнику општине
да овај пројекат делимично подржи износом од
850.000,00 динара.
11. Дневник холдинг акционарско друштво за
новинско-издавачку делатност - акционарско друштво
Дневник-пољопривредник АД, Булевар ослобођења
81, Нови Сад, чија је пријава запримљена у року (12.
04. 2019. године), који су конкурисали са предлогом
пројекта: „ЗНАЧАЈ ВОДЕ ЗА КВАЛИТЕТ ЖИВОТА У
ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА“,
укупна вредност пројекта 700.000,00 од чега су средства
подносиоца пријаве 140.000,00 динара, а 560.000,00
динара средства за која се аплицира из буџета јединице
локалне самоуправе. Документација коју су поднели
била је комплетна и пристигла је у року.
Конкурсна комисија сматра да је пројекат
„ЗНАЧАЈ ВОДЕ ЗА КВАЛИТЕТ ЖИВОТА У
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ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА“
у складу са наменом средстава из Јавног позива и у
складу са првим критеријумом Правилника: пројектна
активност је подобна да оствари јавни интерес у области
јавног информисања.
Комисија ипак сматра да су буџетом пројекта
оперативни трошкови предимензионирани, па већином
гласова предлаже Председнику општине да овај пројекат
само делимично подржи износом од 68.000,00 динара.
12. ДВП ДИГИТАЛ ДОО, Булевар Ослобођења 81,
21000 Нови Сад, чија је пријава запримљена у року
(15.04.2019. године), који су конкурисали са предлогом
пројекта: „ГРАЂАНСКА СВЕСТ У ИНЂИЈИ“, укупна
вредност пројекта 1.008.000,00 од чега су средства
подносиоца пријаве 208.000,00 динара, а 800.000,00
динара средства за која се аплицира из буџета јединице
локалне самоуправе. Документација коју су поднели
била је комплетна и пристигла је у року.
Конкурсна комисија сматра да је пројекат
„ГРАЂАНСКА СВЕСТ У ИНЂИЈИ“ у складу са
наменом средстава из Јавног позива и у складу са
првим критеријумом Правилника: пројектна активност
је подобна да оствари јавни интерес у области јавног
информисања.
Комисија сматра да је тема пројекта више него
актуелна, као што је одлив становништва у иностранство,
проблем незапослености и остале теме чија је циљна
група становништво узраста од 18 до 25 година.
Комисија сматра да пројекат доприноси
истинитом и правовременом информисању о свим
збивањима на територији општине, што у потпуности
одговара критеријумима из Конкурса, дефинисаних
чланом 15. Закона.
Иако су у буџетском делу пројекта трошкови
прецизно приказани, Комисија сматра да је укупан
буџет предимензиониран па предлаже Председнику
општине да овај пројекат делимично подржи износом од
500.000,00 динара.
13. РТВ ЦЕНТАР СРЕМ, Главна 172 а, Рума, чија
је пријава запримљена у року (15.04.2019. године),
који су конкурисали са предлогом пројекта:
„ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОНОС ИНЂИЈЕ“, укупна
вредност пројекта 1.872.000,00 динара од чега су
средства подносиоца пријаве 383.500,00 динара, а
1.488.500,00 динара средства за која се аплицира из
буџета јединице локалне самоуправе. Документација
коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року.
Конкурсна комисија сматра да је пројекат
„ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОНОС ИНЂИЈЕ“ у складу
са наменом средстава из Јавног позива и у складу са
првим критеријумом Правилника: пројектна активност
је подобна да оствари јавни интерес у области јавног
информисања.
Наведене активности и план реализације истих
одговарају циљу пројекта, међутим Комисија сматра да
је буџет пројекта јасан и прецизан и да се предложене
активности могу спровести и са адекватним изменама у
буџету.
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С тим у вези, Комисија предлаже Председнику
општине да овај пројекат подржи износом од 100.000,00
динара.
14. Инфо ИТ медија, Теразије 5, Београд, чија је
пријава запримљена у року (15.04.2019. године), који
су конкурисали са предлогом пројекта: „УПОЗНАЈТЕ
ОПШТИНЕ И ГРАДОВЕ У СРБИЈИ. ИНЂИЈА ОСТАЈЕ
НАЈВЕЋЕ ГРАДИЛИШТЕ У СРЕМУ“, укупна вредност
пројекта 1.250.000,00 динара, од чега су средства
подносиоца пријаве 250.000,00 динара, а 1.000.000,00
динара средства за која се аплицира из буџета јединице
локалне самоуправе. Документација коју су поднели
била је комплетна и пристигла је у року.
Конкурсна комисија сматра да је пројекат
„УПОЗНАЈТЕ ОПШТИНЕ И ГРАДОВЕ У СРБИЈИ.
ИНЂИЈА ОСТАЈЕ НАЈВЕЋЕ ГРАДИЛИШТЕ У
СРЕМУ“ у складу са наменом средстава из Јавног
позива и у складу са првим критеријумом Правилника:
пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес
у области јавног информисања.
Наведене активности и план реализације
истих одговарају циљу пројекта, очекивани резултати
реализације пројекта су у складу са наменом средстава
пројекта, а индикатори резултата су прецизно наведени.
Комисија поздравља циљ пројекта да се текстовима
објективно информише становништво Инђије и да се
оствари јавни интерес у области информисања на нивоу
општине, кроз афирмацију свега што се у привредном и
инфраструктурном животу општине одвија.
Иако су у буџетском делу пројекта трошкови
јасно и прецизно приказани, Комисија сматра да се
предложене активности могу спровести са ревидираним
буџетом, те предлаже Председнику општине да овај
пројекат делимично подржи износом од 500.000,00
динара.
15. ГЛАС НАЦИЈЕ ДОО, Масариков трг 16, БеоградЗемун, чија је пријава запримљена у року (16.04.2019.
године), који су конкурисали са предлогом пројекта:
„ВОДИЧ КРОЗ ИНЂИЈУ“, укупна вредност пројекта
500.000,00 од чега су средства подносиоца пријаве
100.000,00 динара, а 400.000,00 динара средства за која
се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе.
Документација коју су поднели била је комплетна и
пристигла је у року.
Конкурсна комисија сматра да је пројекат
„ВОДИЧ КРОЗ ИНЂИЈУ“, у складу са наменом средстава
из Јавног позива и у складу са првим критеријумом
Правилника: пројектна активност је подобна да оствари
јавни интерес у области јавног информисања.
Наведене активности и план реализације
истих одговарају циљу пројекта, који је јединствен
међу предложенима, у смислу афирмације културноисторијског туризма.
Буџет пројекта је по мишљењу Комисије јасно и
прецизно приказан, па Комисија предлаже Председнику
општине да овај пројекат подржи износом од 400.000,00
динара.
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16. Срђан Будисављевић пр ВЕБ ПОРТАЛИ БИСНЕТ
Инђија, чија је пријава запримљена у року (16.04.2019.
године), који су конкурисали са предлогом пројекта:
„ИНЂИЈСКА ПАНОРАМА“, укупна вредност пројекта
1.415.100,00 динара од чега су средства подносиоца
пријаве 283.100,00 динара, а 1.132.000,00 динара
средства за која се аплицира из буџета јединице локалне
самоуправе. Документација коју су поднели била је
комплетна и пристигла је у року.
Конкурсна комисија сматра да је пројекат
„ИНЂИЈСКА ПАНОРАМА“ у складу са наменом
средстава из Јавног позива и у складу са првим
критеријумом Правилника: пројектна активност је
подобна да оствари јавни интерес у области јавног
информисања.
Наведене активности и план реализације
истих одговарају циљу пројекта, очекивани резултати
реализације пројекта су у складу са наменом средстава
пројекта, а индикатори резултата су прецизно наведени.
Због наведеног, Комисија предлаже Председнику
општине да овај пројекат подржи у целости, износом од
1.132.000,00 динара.
17. Радио телевизија Инђија ДОО, Трг Слободе
Инђија, чија је пријава запримљена у року (16.04.2019.
године), који су конкурисали са предлогом пројекта:
„ОПШТИНА ИНЂИЈА-ОПШТИНА ПРИВРЕДНОГ
РАСТА И ИНВЕСТИЦИЈА“, укупна вредност пројекта
6.960.500,00 динара, од чега су средства подносиоца
пријаве 1.432.500,00 динара, а 5.528.000,00 динара
средства за која се аплицира из буџета јединице локалне
самоуправе. Документација коју су поднели била је
комплетна и пристигла је у року.
Конкурсна комисија сматра да је пројекат
„ОПШТИНА ИНЂИЈА-ОПШТИНА ПРИВРЕДНОГ
РАСТА И ИНВЕСТИЦИЈА“ у складу са наменом средстава
из Јавног позива и у складу са првим критеријумом
Правилника: пројектна активност је подобна да оствари
јавни интерес у области јавног информисања. Такође,
вредност пројекта огледа се у непосредној комуникацији
са грађанима и протоку информација у оба смера. Опис
пројекта је сачињен детаљно и опширно, а циљ пројекта
прецизно и јасно формулисан и потпуно у складу са
описаним активностима. Пројектом је предвиђено 400
медијских садржаја, односно пакета у информативној
емисији „Радио новости“ и још 100 медијских садржаја
у емисији „Вести“. Добро образложени значај пројекта
и професионални капацитети подносиоца пројекта
уверавају да ће пројекат бити успешно реализован.
Због наведеног, Комисија предлаже Председнику
општине да овај пројекат делимично подржи, износом
од 5.000.000,00 динара.
18. СТРАХИЊА ВУЈАДИНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА
КИНЕМАТОГ.
ДЕЛА
АУДИО-ВИЗУЕЛНИХ
ПРОИЗВОДА И ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА NЕWS
МЕDIА ТЕАМ БЕОГРАД, Булевар Михајла Пупина 165
е, 11070 Београд, чија је пријава запримљена у року
(18.04.2019. године), који су конкурисали са предлогом
пројекта: „НА ИЗЛЕТ У ИНЂИЈУ“, укупна вредност
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пројекта 1.249.983,90 динара, од чега су средства
подносиоца пријаве 249.983,90 динара, а 1.000.000,00
динара средства за која се аплицира из буџета јединице
локалне самоуправе. Документација коју су поднели
била је комплетна и пристигла је у року.
Конкурсна комисија сматра да је пројекат „НА
ИЗЛЕТ У ИНЂИЈУ“ у складу са наменом средстава
из Јавног позива и у складу са првим критеријумом
Правилника: пројектна активност је подобна да оствари
јавни интерес у области јавног информисања.
Такође, Комисија сматра је да је пројекат „НА
ИЗЛЕТ У ИНЂИЈУ“ информативни и занимљив, зато што
информише о туристичким богатствима и излетиштима
које поседује општина. Пројекат ће бити реализован кроз
20 медијских садржаја на порталу Србија данас. Циљ
пројекта је јасно дефинисан, а примарне и секундарне
циљне групе су добро дефинисане.
Индикатори су лоше постављени, те Комисија
предлаже Председнику општине да овај пројекат
делимично подржи износом од 500.000,00 динара.
19. НИПД Сремске новине ДОО, Трг Војвођанских
бригада 14/III, Сремска Митровица, чија је пријава
запримљена у року (17.04.2019. године), који су
конкурисали са предлогом пројекта: „СПОРТ ЗА СВЕ
- ДОСТУПАН СВИМА“, укупна вредност пројекта
1.048.000,00 динара, од чега су средства подносиоца
пријаве 216.000,00 динара, а 832.000,00 динара средства
за која се аплицира из буџета јединице локалне
самоуправе. Документација коју су поднели била је
комплетна и пристигла је у року.
Конкурсна комисија сматра да је пројекат
„СПОРТ ЗА СВЕ - ДОСТУПАН СВИМА“ у складу
са наменом средстава из Јавног позива и у складу са
првим критеријумом Правилника: пројектна активност
је подобна да оствари јавни интерес у области јавног
информисања.
Посебну вредност овом пројекту, по мишљењу
Комисије, представља стављање акцента на редовно
извештавање о спортским активностима у општини
Инђија, што се одражава на значај реализације пројекта,
који задовољава јавни интерес у области информисања
и производње медијског садржаја.
У буџетском делу пројекта исти јесте детаљно
образложен, осим у појединим ставкама оперативних
трошкова, које су предимезиониране, те их треба кроз
ревидирани буџет ускладити са одобреним средствима.
Због наведеног Комисија предлаже Председнику
општине да овај пројекат делимично подржи износом од
100.000,00 динара.
20. НИПД Сремске новине ДОО, Трг Војвођанских
бригада 14/III, Сремска Митровица („Сремске новине“),
чија је пријава запримљена у року (17.04.2019. године),
који су конкурисали са предлогом пројекта: „ЈАВНОСТ
У РАДУ - ЈАВНО О ФИНАНСИЈАМА“, укупна вредност
пројекта 2.940.000,00 динара од чега су средства
подносиоца пријаве 588.000,00 динара, а 2.352.000,00
динара средства за која се аплицира из буџета јединице
локалне самоуправе. Документација коју су поднели
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била је комплетна и пристигла је у року.
Конкурсна комисија сматра да је пројекат
„ЈАВНОСТ У РАДУ-ЈАВНО О ФИНАНСИЈАМА“
у складу са наменом средстава из Јавног позива и у
складу са првим критеријумом Правилника: пројектна
активност је подобна да оствари јавни интерес у области
јавног информисања.
Наведене активности и план реализације
истих одговарају циљу пројекта, очекивани резултати
реализације пројекта су у складу са наменом средстава
пројекта, а индикатори резултата су прецизно наведени.
Треба поздравити акценат на укључивању грађана
општине Инђија у процес доношења одлука путем
благовременог и објективног информисања, а посебно
тема које се тичу јавних финансија.
Буџетски део пројекта је предимензиониран,
па Комисија предлаже Председнику општине да овај
пројекат делимично подржи износом од 1.000.000,00
динара.
21. Удружење МАТ, ТК туристички канал, ТЦ Слобода
локал 40, 22320 Инђија, чија је пријава запримљена
у року (17.04.2019. године), који су конкурисали са
предлогом пројекта: „ЗДРАВ ЖИВОТ“, укупна вредност
пројекта 2.159.411,50 динара, од чега су средства
подносиоца пријаве 792.411,50 динара, а 1.367.000,00
динара средства за која се аплицира из буџета јединице
локалне самоуправе. Документација коју су поднели
била је комплетна и пристигла је у року.
Конкурсна комисија сматра да је пројекат
„ЗДРАВ ЖИВОТ“ у складу са наменом средстава
из Јавног позива и у складу са првим критеријумом
Правилника: пројектна активност је подобна да оствари
јавни интерес у области јавног информисања.
Комисија је имала у виду да је ово једини
пројекат на конкурсу у чијем фокусу је промовисање
друштвене бриге за здравље становништва општине
Инђија.
Наведене активности и план реализације
истих одговарају циљу пројекта, очекивани резултати
реализације пројекта су у складу са наменом средстава
пројекта, а индикатори резултата су прецизно наведени.
Солидан је и број медијских садржаја који у пројекту
износи 20 двадесетоминутних емисија. Позива се
апликант да више пажње обрати на ризике у пројекту.
Због наведеног, Комисија предлаже Председнику
општине да овај пројекат делимично подржи износом од
1.100.000,00 динара.
22. ЕМИТ 24 ДОО, Косовска 17, 11000 БЕОГРАД, чија
је пријава запримљена у року (18.04.2019. године), који
су конкурисали са предлогом пројекта: „ПОЛИЦИЈА У
ЗАЈЕДНИЦИ“, укупна вредност пројекта 1.117.200,00
динара, од чега су средства подносиоца пријаве
301.200,00 динара, а 816.000,00 динара средства за која
се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе.
Документација коју су поднели била је комплетна и
пристигла је у року.
Конкурсна комисија сматра да је пројекат
„ПОЛИЦИЈА У ЗАЈЕДНИЦИ“ у складу са наменом
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средстава из Јавног позива и у складу са првим
критеријумом Правилника: пројектна активност је
подобна да оствари јавни интерес у области јавног
информисања. Посебну вредност предлогу пројекта
даје јединствена тема - промовисање концепта полиције
у заједници, што доприноси побољшању јавног
информисања грађана о овој посебној теми.
Наведене активности и план реализације
истих одговарају циљу пројекта, очекивани резултати
реализације пројекта су у складу са наменом средстава
пројекта, а индикатори резултата су прецизно наведени,
али је сам буџет пројекта предимензиониран.
Због наведеног, Комисија предлаже Председнику
општине да овај пројекат делимично подржи претежно
у делу персоналних трошкова, а делом и оперативне
трошкове, износом од 500.000,00 динара.
23. Еко продукција, Железничка 100, Адашевци, чија
је пријава запримљена у року (17.04.2019. године),
који су конкурисали са предлогом пројекта: „НАМА
ЈЕ СТАЛО ДА ВИ ЗНАТЕ“, укупна вредност пројекта
6.740.000,00 динара, од чега су средства подносиоца
пријаве 1.400.000,00 динара, а 5.340.000,00 динара
средства за која се аплицира из буџета јединице локалне
самоуправе. Документација коју су поднели била је
комплетна и пристигла је у року.
Конкурсна комисија сматра да је пројекат
„НАМА ЈЕ СТАЛО ДА ВИ ЗНАТЕ“ у складу са
наменом средстава из Јавног позива и у складу са
првим критеријумом Правилника: пројектна активност
је подобна да оствари јавни интерес у области јавног
информисања.
Циљ пројекта је благовремено, слободно и
потпуно информисање грађана, путем емитовања 120
емисија ТВ садржаја. Овај медијски формат је адекватан
у информисању локалног становништва о актуелним
збивањима на територији општине.
Наведене активности и план реализације
истих одговарају циљу пројекта, очекивани резултати
реализације пројекта су у складу са наменом средстава
пројекта, а индикатори резултата су прецизно наведени,
али је сам буџет пројекта предимензиониран.
Због наведеног, Комисија предлаже Председнику
општине да овај пројекат делимично подржи претежно
у делу персоналних трошкова, а делом и оперативне
трошкове, износом од 2.500.000,00 динара.
24. Супер продукција, Матије Гупца 117, Шид, чија је
пријава запримљена у року (17.04.2019. године), који
су конкурисали са предлогом пројекта: „ОПШТИНА
ИНЂИЈА 11 МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ДЛАНУ“,
укупна вредност пројекта 6.800.000,00 динара, од чега
су средства подносиоца пријаве 1.400.000,00 динара,
а 5.400.000,00 динара средства за која се аплицира из
буџета јединице локалне самоуправе. Документација
коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року.
Конкурсна комисија сматра да је пројекат
„ОПШТИНА ИНЂИЈА 11 МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
НА ДЛАНУ“ у складу са наменом средстава из Јавног
позива и у складу са првим критеријумом Правилника:
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пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес
у области јавног информисања.
Медијски формат ТВ емисије колажног типа на
адекватан и непосредан начин омогућава правовремену
и потпуну информисаност о локалним темама од значаја
у свим месним заједницама општине. Апликант је
прецизно и јасно навео примарне и секундарне циљне
групе.
Наведене активности које су детаљно
образложене, као и сам план реализације истих
одговарају циљу пројекта, очекивани резултати
реализације пројекта су у складу са наменом средстава
пројекта, а индикатори резултата су прецизно наведени,
али је сам буџет пројекта предимензиониран.
Због наведеног, Комисија предлаже Председнику
општине да овај пројекат делимично подржи претежно
у делу персоналних трошкова, а делом и оперативне
трошкове, износом од 4.000.000,00 динара.
25. EXPLORE MEDIA, Стевана Мокрањца 17, 11000
Бeоград, чија је пријава запримљена у року (18.04.2019.
године), који су конкурисали са предлогом пројекта:
„ЖИВОТ У ИНЂИЈИ“, укупна вредност пројекта
825.000,00 динара, од чега су средства подносиоца
пријаве 180.000,00 динара, а 645.000,00 динара средства
за која се аплицира из буџета јединице локалне
самоуправе. Документација коју су поднели била је
комплетна и пристигла је у року.
Конкурсна комисија сматра да је пројекат
„ЖИВОТ У ИНЂИЈИ“ у складу са наменом средстава
из Јавног позива и у складу са првим критеријумом
Правилника: пројектна активност је подобна да оствари
јавни интерес у области јавног информисања.
Интернет као кључан канал за информисање
омогућиће примарним и секундарним циљним групама
доступност садржаја у било које доба дана, узимајући
у обзир чињеницу да је тај садржај бесплатан, односно
доступан свима.
Наведене активности и план реализације
истих одговарају циљу пројекта, очекивани резултати
реализације пројекта су у складу са наменом средстава
пројекта, а индикатори резултата су прецизно наведени.
Због наведеног, Комисија предлаже Председнику
општине да овај пројекат делимично подржи претежно
у делу персоналних трошкова, а делом и оперативне
трошкове, износом од 500.000,00 динара.
На основу Предлога Комисије за оцену
пројеката и доделу средстава по Јавном позиву за
учешће на Јавном конкурсу за суфинансирање пројеката
средствима из буџета општине Инђија у 2019. години
у циљу остваривања јавног интереса у области јавног
информисања у 2019. години о расподели средстава у
области јавног информисања општине Инђија у 2019.
години, број 401-241-2/2019-II од 08. августа 2019.
године, нису подржани пројекти следећих учесника
Конкурса:
26. Видеонет ДОО, Његошева 21, Београд, чија је
пријава запримљена у року (18.04.2019. године), који
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су конкурисали са предлогом пројекта: „ИНЂИЈСКИ
БРИФ“, укупна вредност пројекта 333.180,00 динара, од
чега су средства подносиоца пријаве 66.680,00 динара, а
266.500,00 динара средства за која се аплицира из буџета
јединице локалне самоуправе. Документација коју су
поднели била је комплетна и пристигла је у року.
Конкурсна комисија сматра да је пројекат
„ИНЂИЈСКИ БРИФ“ у складу са наменом средстава
из Јавног позива и у складу са првим критеријумом
Правилника.
Међутим, циљ пројекта је врло широк и
уопштен, предвиђено је 20 видео прилога, медијских
садржаја, а у опису активности се не дефинишу, па
остаје нејасно којим ће се све темама пројекат бавити.
Због наведеног, Комисија предлаже Председнику
општине да не подржи наведени пројекат.
27. Славко Ивковић ПР Агенција за издавачку делатност
„Public education“, Ср. Фронта 46, Ср. Митровица, чија је
пријава запримљена у року (16.04.2019. године), који су
конкурисали са предлогом пројекта: „СИРОМАШТВО
- НАЈСЛАБИЈА КАРИКА“, укупна вредност пројекта
500.000,00 од чега су средства подносиоца пријаве
100.000,00 динара, а 400.000,00 динара средства за која
се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе.
Документација коју су поднели била је комплетна и
пристигла је у року.
Конкурсна комисија сматра да је пројекат
„СИРОМАШТВО - НАЈСЛАБИЈА КАРИКА“ у складу
са наменом средстава из Јавног позива и у складу са
првим критеријумом Правилника: пројектна активност
је подобна да оствари јавни интерес у области јавног
информисања.
Комисија је узела у обзир да је тема пројекта
добро одабрана, али је циљ пројекта лоше дефинисан
и примарне и секундарне циљне групе прешироко
дефинисане. Опис активности урађен је веома скромно
у односу на тражена средства. Комисија предлаже
Председнику општине да се пројекат не подржи.
28. НОВОСТИ ДАНА.РС, Наде Томић 21, 18000
Ниш, чија је пријава запримљена у року (12.04.2019.
године), који су конкурисали са предлогом пројекта:
„НАТАЛИТЕТ ЈЕ ИНЂИЈИ ПРИОРИТЕТ“, укупна
вредност пројекта 580.000,00 од чега су средства
подносиоца пријаве 120.000,00 динара, а 460.000,00
динара средства за која се аплицира из буџета јединице
локалне самоуправе. Документација коју су поднели
била је комплетна и пристигла је у року.
Конкурсна комисија сматра да је пројекат
„НАТАЛИТЕТ ЈЕ ИНЂИЈИ ПРИОРИТЕТ“ у складу
са наменом средстава из Јавног позива и у складу са
првим критеријумом Правилника: пројектна активност
је подобна да оствари јавни интерес у области јавног
информисања.
Међутим, Комисија сматра да је апликант
непрепознатљив на територији општине Инђија и због
тога предлаже Председнику општине да овај пројекат не
подржи.

Број 21, страна број 1650

Службени лист општине Инђија

29. РЕОРГАНИЗАЦИЈА ДОО, Наде Томић 21, 18000
Ниш
Продукција, чија је пријава запримљена у року
(12.04.2019. године), који су конкурисали са предлогом
пројекта: „КАКАВ ВАЗДУХ ДИШУ, ШТА ЈЕДУ И
ПИЈУ ГРАЂАНИ ИНЂИЈЕ“, укупна вредност пројекта
580.000,00 од чега су средства подносиоца пријаве
120.000,00 динара, а 460.000,00 динара средства за која
се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе.
Документација коју су поднели била је комплетна и
пристигла је у року.
Конкурсна комисија сматра да је пројекат
„КАКАВ ВАЗДУХ ДИШУ, ШТА ЈЕДУ И ПИЈУ
ГРАЂАНИ ИНЂИЈЕ“ у складу са наменом средстава
из Јавног позива и у складу са првим критеријумом
Правилника: пројектна активност је подобна да оствари
јавни интерес у области јавног информисања.
Међутим, Комисија сматра да пројекат „КАКАВ
ВАЗДУХ ДИШУ, ШТА ЈЕДУ И ПИЈУ ГРАЂАНИ
ИНЂИЈЕ“ неће остварити одговарајући степен утицаја
на квалитет информисања циљне групе, што је случај и
са претходним пројектом, па Комисија већином гласова
предлаже Председнику општине да овај пројекат не
подржи.
30. Друштво за трговину, промет и услуге „Infocyber“
ДОО, Београдска 9, Инђија (портал „Infosrem“) чија је
пријава запримљена у року (10.04.2019. године), који
су конкурисали са предлогом пројекта: „НАША СЕЛА
СУ ПОНОС ОПШТИНЕ“, укупна вредност пројекта
1.250.000.00,00 динара од чега су средства подносиоца
пријаве 250.000,00 динара, а 1.000.000,00 динара
средства за која се аплицира из буџета јединице локалне
самоуправе. Документација коју су поднели била је
комплетна и пристигла је у року.
Међутим, по мишљењу Комисије, требало
је пројекат урадити систематичније и требало је
више пажње обратити на детаљан опис активности.
Буџет пројекта је предимензиониран у односу на
понуђене медијске садржаје, стога Комисија предлаже
Председнику општине да не подржи наведени пројекат.
31. Радио дифузно друштво Радио-телевизија АС
ДОО, Краља Милана 9, Шабац (радио), чија је
пријава запримљена у року (11.04.2019. године), који
су конкурисали са предлогом пројекта: „РЕГИОН
ДАНАС“, укупна вредност пројекта 1.325.100,00 од чега
су средства подносиоца пријаве 418.600,00 динара, а
906.500,00 динара средства за која се аплицира из буџета
јединице локалне самоуправе. Документација коју су
поднели била је комплетна и пристигла је у року.
Међутим, како се тема предлога пројекта
тиче актуелности у региону, Комисија сматра да јавни
интерес у области информисања грађана Инђије неће
бити испуњен у пуној мери, те предлаже Председнику
општине да не подржи наведени пројекат.
32. Срђан Будисављевић пр ВЕБ ПОРТАЛИ БИСНЕТ
Инђија, чија је пријава запримљена у року (16.04.2019.
године), који су конкурисали са предлогом пројекта:
„ИН СПОРТ-СПОРТСКИ МАГАЗИН ОПШТИНЕ
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ИНЂИЈА“, укупна вредност пројекта 577.400,00 динара,
од чега су средства подносиоца пријаве 122.600,00
динара, а 454.800,00 динара средства за која се аплицира
из буџета јединице локалне самоуправе. Документација
коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року.
Међутим, како је Подносилац пријаве као
издавач једног медија (интернет портал), конкурисао
са два пројекта, што није у складу са Правилником,
Комисија предлаже Председнику општине да не подржи
наведени пројекат.
Због наведеног, Комисија предлаже Председнику
општине да не подржи наведени пројекат.
33. Срђан Будисављевић пр ВЕБ ПОРТАЛИ БИСНЕТ
Инђија, чија је пријава запримљена у року (16.04.2019.
године), који су конкурисали са предлогом пројекта
„МОЗАИК КУЛТУРЕ-КУЛТУРНИ МОЗАИК ИНЂИЈЕ“,
укупна вредност пројекта 530.600,00 динара, од чега
су средства подносиоца пријаве 119.800,00 динара, а
410.800,00 динара средства за која се аплицира из буџета
јединице локалне самоуправе. Документација коју су
поднели била је комплетна и пристигла је у року.
Међутим, како је Подносилац пријаве као
издавач једног медија (интернет портал), конкурисао
са два пројекта, што није у складу са Правилником,
Комисија предлаже Председнику општине да не подржи
наведени пројекат.
Због наведеног, Комисија предлаже Председнику
општине да не подржи наведени пројекат.
34. Драгана Чабaркапа, СИНОС, Трг Николе Пашића
7, 11000 Београд, чија је пријава запримљена у року
(17.04.2019. године), који су конкурисали са предлогом
пројекта „УЛОГА НОВИНАРСКИХ СИНДИКАТА У
БОРБИ ПРОТИВ АУТО ЦЕНЗУРЕ“, укупна вредност
пројекта 407.000,00 динара од чега су средства
подносиоца пријаве 87.000,00 динара, а 320.000,00
динара средства за која се аплицира из буџета јединице
локалне самоуправе. Документација коју су поднели
била је комплетна и пристигла је у року.
Конкурсна комисија сматра да је пројекат
„УЛОГА НОВИНАРСКИХ СИНДИКАТА У БОРБИ
ПРОТИВ АУТО ЦЕНЗУРЕ“ у складу са наменом
средстава из Јавног позива. Међутим, иако је пројекат
добро постављен и лепо образложен, Комисија предлаже
да му се не доделе средства само због неговања развоја
локалних медија, којима оваква врста суфинансирања
може много више да користи него синдикату.
Због наведеног, Комисија предлаже Председнику
општине да не подржи наведени пројекат.
35. ЈОРДАН КУСИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНАРСКО
ПРОГРАМИРАЊЕ НОВИ САД, Аугуста Цесарца
11/6/76, 21000 Нови Сад, чија је пријава запримљена
у року (31.05.2018. године), који су конкурисали са
предлогом пројекта: „ИНЂИЈА НАЈБОЉЕ МЕСТО ЗА
ИНВЕСТИЦИЈЕ И ЖИВОТ“ укупна вредност пројекта
800.000,00 динара, од чега су средства подносиоца
пријаве 100.000,00 динара, а 700.000,00 динара средства
за која се аплицира из буџета јединице локалне
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самоуправе. Документација коју су поднели била је
комплетна и пристигла је у року.
Међутим, буџет предлога пројекта није
исправан - учешће општине је веће од 80%, што није у
складу са Законом и Правилником.
Због наведеног, Комисија предлаже Председнику
општине да не подржи наведени пројекат.
36. БМ 57 ДОО, Македонска 5, 11000 Београд, чија
пријава НИЈЕ запримљена у року (19.04.2019. године)
и која као неблаговремена није разматрана од стране
Комисије.
37. СОС канал плус, Булевар Војводе Мишића 39а,
11000 Београд, чија пријава НИЈЕ запримљена у року
(19.04.2019. године) и која као неблаговремена није
разматрана од стране Комисије.
Због наведеног, Комисија предлаже Председнику
општине да не подржи наведени пројекат.
38. Дневник акционарско друштво за новинскоиздавачку делатност Нови Сад, Булевар ослобођења
81, 21000 Нови Сад, чија је пријава запримљена у
року (17.04.2019. године), који су конкурисали са
предлогом пројекта: „ЖИВОТ И ЛЕКОВИТО БИЉЕ“,
укупна вредност пројекта 1.000.000,00 динара од чега
су средства подносиоца пријаве 200.000,00 динара, а
800.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета
јединице локалне самоуправе. Документација коју су
поднели била је комплетна и пристигла је у року.
Конкурсна комисија сматра да је пројекат
„ЖИВОТ И ЛЕКОВИТО БИЉЕ“ у складу са наменом
средстава из Јавног позива и у складу са првим
критеријумом Правилника: пројектна активност је
подобна да оствари јавни интерес у области јавног
информисања.
Комисија је имала у виду да је циљ овог пројекта
здравље становништва и развијање свести о лековитости
биља, међутим, циљ пројекта је прешироко постављен
и није усклађен са активностима на пројекту. Резултати
и индикатори резултата нису добро дефинисани. Само
једна биографија кључних учесника пројекта не уверава
Комисију да пројекат може да буде спроведен успешно
до краја.
Због наведеног, Комисија предлаже Председнику
општине да не подржи наведени пројекат.
У складу са чланом 24. Правилника о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса
у области јавног информисања („Службени гласник РС“,
број 16/2016 и 8/2017), Председник општине је решио
као у диспозитиву, усвојивши у потпуности предлог
стручне комисије, како у делу мишљења о предлозима
пројеката, тако и у делу предложених износа средстава.
У складу са чланом 27. Правилника о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања („Службени
гласник РС“, број 16/2016 и 8/2017), сви учесници
Конкурса су добили мањи износ средстава од траженог,
те су дужни да без одлагања, а најкасније у року од 8 дана
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од дана пријема решења, доставе нову спецификацију
трошкова у складу са додељеним средствима (образац
– Ревидиран буџет пројекта), односно обавештење о
одустајању од средстава која су им додељења.
Скенирано Решење о расподели средстава
објављује се на интернет страници Општине Инђија
www.indjija.net и у „Службеном листу општине Инђија“
и доставља сваком учеснику Конкурса у електронској
форми, у складу са чланом 25. Правилника.
Чланом 24. Правилника, прописано је да одлуку
о расподели средстава са образложењем на конкурсу
доноси руководилац органа који је расписао Конкурс,
у форми решења, а на предлог Комисије о расподели
средстава са образложењем.
На основу свега изнетог, решено је као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је
коначно и против њега се може покренути управни спор
у року од 30 дана од дана достављања.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-242/2019-II
Дана: 08. августа 2019. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------1202
На основу члана 3. став 1. тачка 11. Уредбе о
садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу
спровођења и извештавању о реализацији капиталних
пројеката („Службени гласник РС“, број 63/2017) и
члана 56. став 1. тачка 15. Статута општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 5/19),
Председник општине Инђија, дана 06.09.2019.
године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ЕКСПЕРТСКЕ КОМИСИЈЕ
I
Образује се Експертска комисија (у даљем
тексту: Комисија).
II
Комисија има Председника и четири члана.
III
У Комисију се именују:
1. за председника: Милан Кончаревић, дипломирани
економиста,
2. за члана: Вера Каплар, дипломирани правник,
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СКУПШТИНА АГЕНЦИЈЕ ЗА ИТ, ГИС
КОМУНИКАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
3. за члана: Бранислав Мазињанин, дипломирани
правник,
4. за члана: Љубица Галчић, дипломирани економиста
5. за члана: Стојан Шукунда, дипломирани грађевински
инжењер.
IV
Задатак Комисије је да:
- обавља оцену, праћењe, спровођење и извештавањe о
реализацији капиталних пројеката у Општини Инђија до
23. јануара 2020. године.
- на захтев овлашћеног предлагача, врши оцену
претходне студије изводљивости, односно студије
изводљивости.
V
Члановима Комисије из тачке III овог Решења,
припада накнада у месечном нето износу од 5.000,00
динара, (словима: петхиљададинара).
VI
Стручне и административне послове за потребе
Комисије обавља Одељење за финансије.
VII
Ово Решење објавити у „Службеном листу
Општине Инђија“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-143/2019-II
Дана: 06.09.2019. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

И

1203
На основу члана 200. став 1. тачка 7. Закона о
привредним друштвима („Службени гласник РС“ број
36/2011 и 99/2011) и члана 11. став 1. тачка 2. Уговора о
оснивању Агенције за ИТ, ГИС и комуникације општине
Инђија д.о.о,
Скупштина
друштва
са
ограниченом
одговорношћу Агенције за ИТ, ГИС и комуникације
општине Инђија д.о.о, на предлог Комисије за кадровска
и административна питања број 02-138/2019-I-1 од
29.08.2019. године , на седници одржаној дана 06.09.2019
године донела је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ
ЗА ИТ, ГИС И КОМУНИКАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА Д.О.О.
I.
Миле Бодрожић, математичар из Инђије,
именује се за в.д. директора „Агенције за ИТ, ГИС и
комуникације општине Инђија, на мандатни период до
једне године.
II.
Права и обавезе из радног односа именованог
уредиће се Уговором о раду, у складу са Законом и
актима Друштва.
III.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Број: 003-003/19
Датум: 06.09.2019
Инђија
Председник,
Немања Милојевић, с.р.
-------------------------
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