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AП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Комисија за спровођење поступка
прикупљања писмених понуда по
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Дана: 03.08.2018. године
ИНЂИЈА, Цара Душана бр. 1
На основу Јавног позива за прикупљање писмених понуда са условима
кредитирања за задуживање Општине Инђија на домаћем финансијском тржишту
за финансирање капиталних инвестиционих расхода број 404-98/2018-II од 23.
јула 2018. године и захтевa заинтересованих лица за додатним појашњењем
документације за прикупљање понуда према Јавном позиву, достављених
електронском поштом дана 01.08.2018. године, 02.08.2018. и 03.08.2018. године
који су заведени под дел. бројем 404-98-4/2018-II, 404-98-5/2018-II и 404-986/2018-II, Комисија за спровођење поступка прикупљања писмених понуда по
Јавном позиву за задуживање Општине Инђија путем кредита, образована
Решењем Председника општине број 404-98/2018-II од дана 23. јула 2018.
године, даје
ОДГОВОР
са додатним појашњењем документације за
за прикупљање понуда према Јавном позиву
број 404-98/2018-II од 23. јула 2018. године

I део питања
1. На основу којих претпоставки су планирани приходи и примања и расходи и
издаци у 2017. и 2018. год. који су на знатно вишем нивоу од до сада
извршаваних (Проценат извршења у 2017. год. је мањи од 50% за већину
позиција)? Планирано је значајно повећање на скоро свим позицијама
прихода и расхода – приходи од пореза, приходи од имовине, продаје добара
и усллуга, трансфери примања од продаје нефинансијске имовине...на
страни расхода такође – расходи за запослене (забрана запошљавања и
даље на снази?), коришћење услуга и роба три пута већи износ од
оствареног итд..итд...Објаснити.
2. За које инвестиције су планирани капитални издаци у 2017. год. и 2018. год.?
У опису пројеката за једну и другу годину многи пројекти се понављају.
Укупна вредност пројеката према одлуци о ребалансу за 2018. год. износи цца
1,8 млрд динара, а планирани издаци за неф. имовину су у износу 2,7 млрд
динара. Објаснити.
3. Према рев. Извештају за 2016. год. Општина Инђија на дан 31.12.2016. год. у
својству тужене стране учествује у 61. поступку пред надлежним судовимавредност спорова 85.406 х/д. 21 поступак правоснажно окончан или је са
тужиоцем закључено вансудско поравнање. Остали су у току и односе се на
захтеве за накнаду штете по разним основама); у својству тужиоца Општина
учествује у два поступка чија тужбена вредност износи 2.753 х/д. Каква је
ситуација сада у погледу судских спорова и каква су очекивања? Да ли је у

међувремену успостављена интерна ревизија и организована Служба
буџетске инспекције (у складу са скретањем пажње ревизора за 2016. год.)?
Одговор на питање број 1.
Приходи и примања, као и расходи и издаци у 2017. години планирани су по основу
следећих елемената:
А/ Општина Инђија је у плану буџетских циклуса за 2017. и 2018. годину укључила
ефекте планираних аранжмана са потенцијалним ино и домаћим инвеститорима, као
стратешким опредељењима за будуће периоде.
Наиме, у току су преговори, који су започети у 2017. години, за постизање споразума
са ино правним субјектима, које овом приликом не бисмо идентификовали у циљу
заштите њихових а и наших интереса. Очекиване ино инвестиције би биле једне од
највећих инвестиција реализованих икада до сада, како на територији Општине
Инђија, тако и на територији Републике Србије.
Б/ Такође, Општина Инђија и наш председник су у перманентним преговорима са
неколико домаћих инвеститора. Евидентно је да имамо закључених неколико уговора
са домаћим инвеститорима и очекујемо почетак изградње неколико пословних
комплекса. Води се посебна пажња да, што се тиче пословних делатности
инвеститора, исте буду диверсификоване и да се максимално води рачуна о заштити
животне средине.
Општина Индјија поседује посебни индустријски амбијент са адекватно уређеном
инфраструктуром. Повезана је са свим значајним саобраћајницама (близина градова
Београд 42 км, Нови Сад 35 км, Аеродрома “Београд” 35 км, непосредна близина
главних саобраћајних праваца у земљи ауто-пут Е-75 Београд-Нови Сад, ауто-пут Е70: Београд-Загреб, магистрални пут М22/1, регионални пут Р109: Рума-Стари
Сланкамен, железничких пруга Београд–Инђија-Нови Сад-Суботица-Будимпешта и
Београд–Инђија–Загреб-Љубљана, близина реке Дунав).
У односу на напред наведено, с обзиром да је стратегија пренета и у буџетски циклус
за 2018. годину, очекује се:
 раст прихода по основу зарада /повећања броја запослених са аспекта
упошљавања ресурса код нових инвеститора/
 раст прихода по основу пореза на имовину /пореска обавеза нових инвеститора
 раст прилива по основу продаје земљишта
 раст прилива по основу трансфера од других нивоа власти;
У узрочно последичној вези је и раст расхода и издатака. У односу на планирани раст
прихода и прилива пројектован је и раст расхода и издатака и углавном је усмерен на
реализацију вишег нивоа расхода по основу коришћења услуга и роба и реализацију
значајног обима вредности капиталних пројеката.
Свесни смо да је проценат извршења низак, али смо створили услове за прихват свих
облика прилива и на тај начин обезбедили адекватност у смислу реализације
буџетских позиција.
Што се тиче расхода за запослене, односно пројектоване масе зарада за 2017. годину,
буџет Општине Инђија садржи планске вредности без осврта на извршење у 2016.
години, као основног импликатора за пројекцију за 2017. годину. У 2018. години то није
случај, с обзиром да буџет 2018. године подразумева реалну слику пројекције зарада
за 2018. годину, изведену у складу планских вредности на основу извршења у 2017.
години, у складу са нивоом повећања зарада одобреног законском регулативом за
директне и индиректне кориснике јавних средстава и у складу са обезбеђеном

Сагласношћу Министарства финансија Републике Србије за масу зарада предвиђену и
одобрену у складу са Одлуком о максималном броју запослених у Општини Инђија.
Одговор на питање број 2.
Планиране најзначајнијих инвестиција у 2017. годину се преносе у 2018. годину и из
тих разлога се понављају у обе буџетске године. Исте се односе на следеће пројекте:











Асфалтирање свих неасфалтираних улица на територији Општине Инђија;
Изградња новог објекта за предшколску установу Бошко Буха Инђија;
Изградња пута на релацији Банстол – Хотел Норцев;
Изградња и завршетак Спортске хале у Инђији / евидентно је неколико пројеката и
буџетских позиција;
Уређење Локације 15 у Индустријској зони / евидентно је неколико пројеката и
буџетских позиција;
Опремање Индустријске зоне Бешка / евидентно је неколико пројеката и буџетских
позиција;
Реконструкција пута Л18 Нови Сланкамен-Сурдук;
Пројектовање и изградња Царинско складишта;
Пројектовање и изградња Спортске хале у Бешки;
Многи други пројекти.

У оквиру дела буџетске шеме, који се односи на планиране капиталних издатака
буџетских корисника, приказани су примарни капитални пројекти.
Сегмент буџета који се односи на расходе исказане по програмској класификацији –
посебан део који се односи на циљеве и индикаторе подразумева кумулатив свих
пројекте /укључени су програми и програмске активности/.
Сви капитални пројекти су у процедури уређења у складу са Уредбом о садржини,
начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији
капиталних пројеката и Упутством за праћење и извештавање о учинку програма.
Временска инстанца планирања – 3 /три/ буџетске године.
Одговор на питање број 3.
Општина Инђија и њен председник спроводе континиуране активности у циљу
решавања наслеђених судских спорова са стратегијом за смањење негативних утицаја
на буџет Општине Инђија. Пројектовани износ у 2018. години по основу казни и пенала
по решењу судова износи 98,8 милиона динара и налази се у оквиру раздела ИВ
Општинска управа Програм 15. – Опште услуге локалне самоуправе, а односе се
примарно на спорове који датирају неколико година уназад.
Председник Општине Инђија у сарадњи са свим релевантним институцијама на
релацији Општина Инђија-екстерни учесници у процесима, разматра сваки слућај
појединачно са стратегијом решавања истог на обострану корист учесника у процесу и
у складу са текућом ликвидношћу Општине Инђија, са реалним генерисањем новчаних
токова по датом основу.
У односу на успостављање институције Финансијског управљања и контроле
постигнута су значајна дешавања. У септембру 2018. године биће донета Одлуке о
усвајању Стратегије управљања ризицима и након тога следи процедура
имплементације Финансијског управљања и контроле.
Што се тиче успостављања Одељења за буџетску инспекцију у току су разматрања по
овом питању.

II део питања
1. Разлоге због којих су трансфери од других нивоа власти у 2017. били нижи за
40,3% од 2016.
2. Пад прихода од закупа – у 2017 били 83 милиона а у 2016. год. 129 милиона
(конто 741500).
3. Остале специјализоване услуге – конто 424900 износиле веће за 86 милиона
на шта се односе.
4. Образложење разлога раста донација организацијама социјалног осигурања
(веће за 116 милиона) конто 464100.
5. На шта се односе улагања у основна средства у износу од 397 милиона у 2016
и 224 милиона у 2017. год. Навести само најзначајније.
6. Због чега је дошло до смањења вредности имовине за 856 милиона (највећи
део грађевинско земљиште).
7. Структура дугорочне домаће финансијске имовине.
8. Структура АВР.
9. Структура обавезе из пословања.
10. Структура ПВР.
11. Да ли има ревизију финансијских извештаја за 2017.
12. Да ли има извештај о извршењу буџета за 2017. год. са анализом одступања
(проценат извршења за 2017 мањи од 50% код већине позиција).
13. Буџетом за 2018 предвиђено је следеће; Потребно је образложење за
најзначајније ставке на бази чега су планиране посебно Порези на доходак
план повећање за 83%; трансфери од других нивоа власти план повећање 5x;
приходи од имовине 400 милиона, продаје добара и услуга 316 миллиона,
примања од продаје земљишта 850 милиона...
Преглед планираних прихода и примања
Порези на доходак, добит и капиталне добитке
Порез на имовину
Порези на добра и услуге
Други порези
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Приходи од имовине
Приходи од продаје добара и услуга
Новчане казне и одузета имовинска корист
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Мешовити и неодређени приходи
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Примања од продаје робе за даљу продају
Примања од продаје земљишта
Примања од продаје непокретности
Примања од задуживања
Укупно

2017
691.378
379.863
51.281
45.072
16.396
241.755
83.274
74.392
13.369
254
12.137
9.596
4.072
21.885
2.928
1.647.652

Износ у
хиљ.дин.
1.267.000
595.100
177.000
80.000
18.550
1.251.036
400.100
315.900
17.950
300
51.140
3.858
4.950
850.000
468.126
5.501.010

Одговор на питање број 1.
Према подацима Завршних рачуна буџета Општине Инђија за 2016. и 2017. годину
изводи трансфера од других нивоа власти у корист нивоа општина гласе:

Завршни рачун буџета Општине Инђија за 2016. годину

Опис
Трансфери од других нивоа
власти
1. Текући трансфери од других
нивоа власти у корист нивоа
општина-733150
2. Капитални трансфери од
других нивоа власти у корист
нивоа општина - 733250

План

Реализација
буџетских
средстава

Додатни
приходи
индиректних
буџетских
корисника

Укупно

824,614,263.00

394,188,237.38

13,932,000.00

408,120,237.38

216,678,263.00

201,819,457.50

13,932,000.00

215,751,457.50

607,936,000.00

192,368,779.88

192,368,779.88

Завршни рачун буџета Општине Инђија за 2017. годину

Опис
Трансфери од других нивоа
власти
1. Текући трансфери од других
нивоа власти у корист нивоа
општина-733150
2. Капитални трансфери од
других нивоа власти у корист
нивоа општина - 733250

План

Реализација
буџетских
средстава

Додатни
приходи
индиректних
буџетских
корисника

Укупно

702,880,379.59

231,291,239.51

10,464,000.00

241,755,239.51

262,450,000.00

212,409,905.40

10,464,000.00

222,873,905.40

440,430,379.59

18,881,334.11

18,881,334.11

У односу на 2016. годину трансфери од других нивоа власти у 2017. години
кумулативно су били нижи за 40,7637%.
Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина – 733150 виши су
за 3,3012%, док су Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа
општина – 733250 нижи за 90,1848%.
Разлог кумулативног нивоа пада вредности трансфера у 2017. години, а у односу на
2016. годину је напуштање планираних најзначајнијих инвестиција предвиђених за
реализацију у 2017. години и пренос истих у 2018. годину.
Одговор на питање број 2.
Пад вредности прихода од имовине у 2017. години а у односу на 2016. годину, односно
накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта и накнада за
коришћење простора и грађевинског земљишта је импликован:
 нижом вредношћу планиранираних површина датих у закуп,
 нижом просечном ценом закупа и
 нижом вредношћу планиране наплате потраживања по датим основама.
Одговор на питање број 3.
Конто 4249 – Остале специјализоване услуге у 2017. години у износу од 126.287.052,12
динара, а у односу на износ у 2016. години од 39.691.028,77 динара, су веће за
86.596.023,53 динара. Узрок високог нивоа повећања у 2017. години је промена

статуса бившег Јавног предузећа Дирекије за изградњу Општине Инђија – брисан
статус индиректног буџетског корисника на дан 30. новембар 2016. године и оснивање
новог Јавног предузећа Индјија Пут Инђија које је почело са радом 01. децембра 2018.
године. Ново предузеће је правни следбеник Дирекције. Општина Инђија је у обавези
измирења обавеза према повериоцима на релацији Дирекција - ново Јавно предузеће
и наведени основ дужничко поверилачког односа је дефинисан на Кто-у 4249. Исти
принцип се односи и на Јавно предузеће за сакупљање и одлагање отпада и
одржавање депонија Ингрин Инђија са разликом да нема оснивања новог предузећа
већ само начина финансирања у односу на престанак статуса индиректног буџетског
корисника на дан 30. новембар 2016. године.
Такође, присутан је и виши ниво јавних набавки по основу пројеката и активности
Општинске управе.
Одговор на питање број 4.
Раст донација организацијама социјалног осигурања /конто 464100/ - Раст позиција по
овом основу у 2017. години, а са аспекта 2016. године је узрокован повећањем
финансирања средствима буџета Општине Инђија пословања локалног Дома
Здравља “Др. Милорад Мика Павловић” Инђија. Наиме, затечена дуговања истог су
01.06.2016. године износила преко 2 МИО РСД. Према завршном рачуну буџета
Општине Инђија за 2016. годину износ реализованог финансирања износи
29.537.964,40, а према завршном рачуну буџета Општине Инђија за 2017. годину исти
износи 145.125.382,57 динара. У оквиру оба износа садржане су позиције текућег
финансирања и услуга мртвозорства. Износ повећања финанирања са аспекта
релације 2017/2016 године износи 115.587.417,97 динара. Највећи део финансирања у
2017. години локалног Дома Здравља “Др. Милорад Мика Павловић” Инђија односио
се на измирење обавеза према запосленима по основу судских пресуда зе
неисплаћене трошкове градског превоза уназад неколико година које не финансира
РФЗО /сем обавеза текућег буџетског, односно фискалног периода/ и према
стратешким добављачима.
Одговор на питање Питање број 5.
Структура основних средстава 2016. и 2017. године са следећим описом:
ОПИС 5
511221 КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ЗГРАДЕ И ПОСЛОВНИ
ПРОСТОР
511223 ОБЈЕКТИ ЗА ПОТРЕБЕ ОБРАЗОВАЊА
511226 СКЛАДИШТА, СИЛОСИ, ГАРАЖЕ И
СЛИЧНО
511231 АУТОПУТЕВИ, ПУТЕВИ, МОСТОВИ,
НАДВОЖЊАЦИ И ТУНЕЛИ
511241 ВОДОВОД
511242 КАНАЛИЗАЦИЈА
511293 ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ И
РЕКРЕАЦИОНИ ОБЈЕКТИ
511331 КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ
АУТОПУТЕВА, ПУТЕВА, МОСТОВА,
НАДВОЖЊАКА И ТУНЕЛА
511393 КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОТВОРЕНИХ
СПОРТСКИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ ОБЈЕКАТА
511394 КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ УСТАНОВА
КУЛТУРЕ
511451 ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2016

2017
25,739,340.37
11,696,814.96

11,034,433.67
60,670,591.97
39,275,450.06
33,289,933.81

10,828,830.00

89,779,196.00

21,695,766.32

149,732,793.77

16,659,481.73
12,271,890.00

9,694,901.46
3,081,800.00

12,316,960.00

512111 АУТОМОБИЛИ
512141 ЛИЗИНГ ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ
512411 ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
512211 НАМЕШТАЈ
512221 РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
512641 ОПРЕМА ЗА СПОРТ
512811 ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ
541121 ПОБОЉШАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА
ОСТАЛО

4,094,278.65

7,561,288.00
9,743,026.59

4,992,000.00
2,234,056.01
5,698,149.60
6,971,160.00
4,137,860.22

8,261,637.84
4,021,687.36
9,526,800.00
20,119,620.60

УКУПНО

29,489,056.61

13,728,921.34

393,505,069.86

244,842,657.08

У 2017. години евидентан је износ мањих улагања у основна средства за
148.662.412,78 динара, односно евидентна су мања улагања у водовод и канализацију,
отворене спортске И рекреационе објекте, опрему за спорт и др.
Одговор на питање број 6.
На конту 014112 смањење вредности у износу од 895.305.368,11 динара представља
смањење за експропријација земљишта, спроведене за потребе брзе пруге која
пролази преко територије Општине Инђија; вредност земљишта у износу од 895.844,30
са Кто 014112 – Грађевинско земљиште пренета је на Кто 014113 – Земљиште испод
зграда и објеката. Укупно смањење Кто-а 014112 износи 896.201.212,41 динар.
Одговор на питање број 7.
Структура дугорочне финансијске имовине се односи на:
Нефинансијску имовину у сталним средствима
Нефинансијску имовину у залихама.
Опис
Нефинансијска имовина
Нефинансијска имовина у сталним
средствима
Нефинансијска имовина у
залихама

2017
2,195,057,000.
00
2,194,227,000.
00

2016
5,889,801,000.
00
5,888,707,000.
00

2015
3,008,278,000.
00
3,007,057,000.
00

830,000.00

1,094,000.00

1,221,000.00

Одговор на питање број 8.
Структура Активних временских разграничења
Опис
Активна временска разграничења
Разграничени расходи до једне године

2017

2016

718,799,641.09

238,918,000.00

5,081,000.00

Обрачунати неплаћени расходи

305,736,000.00

236,989,000.00

Остала активна временска
разграничења

407,982,641.09

1,929,000.00

Одговор на питање број 9.
Структура обавеза из пословања

Опис
Обавезе из пословања
Примљени аванси, депозити и
кауције
Обавезе према добављачима
Обавезе за издате чекове и
обвезнице
Остале обавезе

2017

2016

260,576,000.00

190,901,000.00

3,987,000.00

2,336,000.00

176,866,000.00

51,118,000.00

79,723,000.00

137,447,000.00

Одговор на питање број 10.
Структура Пасивних временских разграничења
Опис
Пасивна временска разграничења
Разграничени приходи и примања
Разграничени плаћени расходи и
издаци
Обрачунати ненаплаћени приходи и
примања
Остала пасивна временска
разграничења

2017

2016

419,562,000.00

5,451,000.00

2,542,000.00

749,000.00
5,000.00

10,725,000.00

4,576,000.00

406,295,000.00

121,000.00

Одговор на питање број 11.
Евидентна је ревизија финансијских извештаја.
Одговор на питање број 12.
Евидентан је Извештај о извршењу буџета за 2017. годину, али није евидентан
Извештај са анализом одступања у односу на планиране и реализоване вредности.
Разлог кумулативног нивоа пада вредности извршења буџета у 2017. години, а у
односу на 2016. годину је напуштање планираних најзначајнијих инвестиција
предвиђених за реализацију у 2017. години и пренос истих у 2018. годину.
Одговор на питање број 13.
- у 000 динара Преглед
планираних
прихода и примања

Извршење 2017.
год.

Порези на доходак, добит и
капиталне добитке

691.378

Порез на имовину

379.863

Порези на добра и услуге

51.281

Други порези

45.072

План 2018.
Образложења
год.
Ново запошљавање по
основу нових инвестиција1,267,000
пренос из 2017. у 2018.
годину
595,100

Нове инвестиције-пренос
из 2017. у 2018. годину

Нове инвестиције и ПДВ
по основу капиталних
177,000
пројеката-пренос из 2017.
у 2018. годину
80,000

Нове инвестиције-пренос
из 2017. у 2018. годину

Донације од међународних
организација

16.396

Трансфери од других нивоа
власти

241.755

Ефекат реализације ино
донације-коначна
18,550 реализација у 2018.
години и у периоду 01.0128.02.2019. године
Очекивања примања за
1,251,036 стратешке пројекте-пренос
из 2017. у 2018. годину

83.274

Повећање вредности и
раст просечних продајних
400,100
цена-пренос из 2017. у
2018. годину

Приходи од продаје добара
и услуга

74.392

Повећање вредности и
раст просечних продајних
315,900
цена-пренос из 2017. у
2018. годину

Новчане казне и одузета
имовинска корист

13.369

Повећање вредности и
17,950 раст обима цена-пренос
из 2017. у 2018. годину

Добровољни трансфери од
физичких и правних лица

254

Приходи од имовине

Мешовити
приходи

и

неодређени

Меморандумске ставке за
рефундацију расхода
Примања од продаје робе
за даљу продају
Примања
од
продаје
земљишта
Примања
од
продаје
непокретности

12.137

Раст у складу са
планираним буџетом51,140
пренос из 2017. у 2018.
годину

9.596

3,858

4.072

4,950

21.885

850,000

Очекивани приходи од
стратешких инвеститора

2.928

Примања од задуживања
Укупно

300

1.647.652

Дугорочни кредит за
финансирање капиталних
468,126 инвестиционих расхода пренос из 2017. у 2018.
годину
5.501.010

III део питања
1. Објасните разлику између крајњег и почетног стања готовине у
2015/2016/2017. години?
2. Шта је разлог великог одступања између плана буџета и извршења у 2017.
години? Навели сте да је разлог одступања пренос инвестиција у наредну
годину али из достављеног прегледа се може видети да је и извршење
текућих прихода и текућих расхода значајно испод плана буџета за 2017.
годину?
Коришћење роба и услуга

-1.102.499 -431.172

Дотације, трансфери и субвенције

-805.256 -368.137

3. Које инвестиције су пренете у 2018 годину, а биле су планиране за 2017.
годину? Да ли су те инвестиције почеле да се реализују у овој години и у којој
су фази?
4. Колико је било ребаланса у 2017 години и шта је био разлог тих ребаланса?
5. Табела ангажовања на 30.06. или ако немате на неки ранији датум - У допису
Министарства финансија приликом давања сагласности Општини за
задуживање, пише да „према информацијама о кредитном задужењу на дан
31. март 2018. године неотплаћени део по раније уговореним кредитима за
финансирање капиталних инвестиционих расхода укупно износи 17.900.723
динара“. Такође, и у билансу стања на дан 31.12.2017. године постоје
дугорочне обавезе у износу од РСД 18,9 милиона па вас молимо за
информацију о каквим се обавезама ради као и преглед са основним
елементима (одобрен износ, датум одобрења, датум доспећа, тренутно стање
и сл)?
6. Шта је довело до значајног повећања прихода од пореза на имовину у 2017.
години? (да ли је повећана стопа или је повећан опсег опорезивања)?
7. Који је разлог да је у закуп дато мање површина у односу на претходну
годину и поред ниже просечне цене закупа? С обзиром на то да су Одлуком о
буџету за 2018. годину планирани већи приходи по овом основу па
претпостављамо да није у питању неки тренд, на који начин Општина мисли
да повећа ове приходе односно шта је разлог претпоставке већих прихода у
овој години?
8. Да ли су измирене све обавезе ДЗ Инђија? Који је преостали износ доспелих
обавеза које ће платити Општина? Да ли постоји још активних тужби
запослених за неисплаћене трошкове и који је износ у питању? Да ли је било
помоћи Република у виду трансфера за ове намене?
9. Који је разлог измене Одлуке о буџету у 2018. години (2 измене)?
10. Који су извори средстава (структура) из којих Општина планира да
финансира издатаке за нефинансијску имовину у износу од РСД 2,6
милијарди у 2018. години? (нпр. колико из буџета, колико из кредита, од
прихода и примања из 2018)
11. С обзиром да се из Извештаја ревизије види вредност спорова који су у току,
доставите информацију који је износ обавезе коју Општина треба да измири
по основу окончаних поступака и по вансудским поравнањима?
12. Који износ АВР односно ПВР се односи на потраживања од пореске управе
односно обавезе према буџету (завршни рачун 2017. године)? И у ком износу?
13. Да ли постоји неко образложење извршења буџета за првих 6 месеци с
обзиром на огромна одступања од утврђеног плана?
Питање број 1 – Објасните разлику између крајњег и почетног стања готовине у
2015/2016/2017. години?
Одговор на питање број 1 – Разлика измедју крајњег и почетног стања готовине у
хиљадама динара:
2015/2016
Дирекција за изградњу Општине Инђија – 14,945 / Промена статуса Дирекције за
изградњу Општине Инђија у Јавно предузеће Инђија Пут Инђија 01.12.2016. године –
Исказано стање не улази у консолидацију.
2016/2017
Месна заједница Нови Сланкамен +1
Туристичка организација општине Индјија - 45

ПУ “Бошко БУха” - 637
Установа Културни центар - 512
Укупно: -1,193 хиљ.
У 2017. години евидентне су неусаглашености почетног и крајњег стања готовине код
неких индиректних буџетских корисника. Општина Инђија Општинска Управа
Одељење за финансије прихвата стање на рачунима индиректних буџетских
корисника код Управе за трезор са стањем на дан 31.12. предметне године, које уједно
представља и почетно стање за наредни буџетски период, а не исказана стања у
Завршним рачунима истих и нема овлашћења буџетске инспекције.
Питање број 2 – Шта је разлог великог одступања између плана буџета и извршења у
2017. години? Навели сте да је разлог одступања пренос инвестиција у наредну годину
али из достављеног прегледа се може видети да је и извршење текућих прихода и
текућих расхода значајно испод плана буџета за 2017. годину?
Коришћење роба и услуга
Дотације, трансфери и субвенције

-1.102.499 -431.172
-805.256 -368.137

Одговор на питање број 2 – Основни разлог великог одступања између плана буџета
за 2017. годину и извршења у 2017. години је пренос нереализованих инвестиција из
2017. године у буџетску 2018. годину.
Што се тиче односа извршења по основу текућих прихода и текућих расхода у 2017.
години а са аспекта буџетски планираних средстава исти је разлог зато што су се
очекивали извесни трансфери за неке у буџету дефинисане пројекте и чији почетак
реализације се предвиђао за крај 2017. године. Због тога је и позиција Коришћења
услуга и роба остала на високом нивоу / у структури економске класификације 42 –
економска класификација 424 – очекивале су се Јавне набавке и закључење Уговора
са понуђачима.
Питање број 3 – Које инвестиције су пренете у 2018 годину, а биле су планиране за
2017. годину? Да ли су те инвестиције почеле да се реализују у овој години и у којој су
фази?
Одговор на питање број 3 – У 2018. годину су пренете следеће капиталне
инвестиције /примарне/:
Асфалтирање свих неасфалтираних улица на територији Општине Инђија;
Изградња новог објекта за предшколску установу Бошко Буха Инђија;
Изградња пута на релацији Банстол – Хотел Норцев;
Изградња и завршетак Спортске хале у Инђији / евидентно је неколико пројеката и
буџетских позиција;
Уређење Локације 15 у Индустријској зони / евидентно је неколико пројеката и
буџетских позиција;
Опремање Индустријске зоне Бешка / евидентно је неколико пројеката и буџетских
позиција;
Реконструкција пута Л18 Нови Сланкамен-Сурдук;
Пројектовање и изградња Царинског складишта;
Пројектовање и изградња Спортске хале у Бешки као и
Многи други пројекти од значаја за развој Општине Инђија.
Статус реализације неких од напред наведених инвестиција са образложењима:

Назив Пројекта

Вредност
израде
пројектне
документације

Асфалтирање свих
неасфалтираних улица на
територији Општине Инђија;

28,879,950.00

Изградња новог објекта за
предшколску установу Бошко
Буха Инђија;

5,000,000.00

Изградња пута на релацији
Банстол – Хотел Норцев;

Вредност радова

Надзор

468,126,351.10

Укупно

468,126,351.10

5,000,000.00

304,615,935.60

6,000,000.00

310,615,935.60

Образложења
Пројектна
докуметација је
урађена у 2017.
години - износ
28.879.950,00 рсд /
плаћен износ
добављачу; У току
је Јавни позив за
кредино
задуживање;
Након обезбеђења
финансијских
средстава следи
расписивање
Јавне набавке за
избор
најприхватљивијег
Понуђача за
извођење радова;
Пројектна
докуметација је
урађена у 2017.
години / плаћен
износ добављачу;
Почетак
инвестиције се
очекује у 2018.
години;
Пројектна
документација је
из 2017. године и
оавезе према
добављачу по
овом основу је
реализована у
целости; У току је
реализација
Пројекта; Очекује
се повлачење
50.00% вредности
обезбеђене од
стране Управе за
капитална
улагања АП
Војводине у износу
од 147.233.169,25
рсд / укупна
вредност Уговора
је 294.466.338,50
рсд;

Изградња
и
завршетак
Спортске хале у Инђији /
евидентно
је
неколико
пројеката
и
буџетских
позиција;

230,000,000.00

Реконструкција пута Л18
Нови Сланкамен-Сурдук;

50,000,000.00

Пројектовање и изградња
Царинског складишта;

60,000,000.00

Пројекат изградње кућних
прикључака фекалне
канализације у Бешки

Укупно примарни пројекти:

33,879,950.00

230,000,000.00

3,450,000.00

53,450,000.00

62,529,553.10

1,250,591.06

63,780,144.16

1,175,271,839.80

10,700,591.06

1,130,972,430.86

Постоји могућност
обезбеђења
трансферних
средстава у
складу са
могућношћу
учешћа на Јавном
конкурсу
надлежних
државних и
покрајинских
институција за
завршетак
инвестиција;
Пријава на Јавни
конкурс за
обезбеђење
трансферних
средстава уизносу
од 25.000.000,00
динара; Очекујемо
резултате Јавног
конкурса;
Вредност
пројектне
документације је
укључена у
вредност на
економској
класификацији 511
Пројекат у
разматрању
могућности
реализације у
2018. години;
Приказана И фаза
радова;
Јавна набавка у
току; Вредност
пројектне
документације је
укључена у
вредност на
економској
класификацији
511;

Питање број 4 – Колико је било ребаланса у 2017 години и шта је био разлог тих
ребаланса?
Одговор на питање број 4 – У 2017. години било је три ребаланса.
Разлог I ребаланса – Укључење нових пројеката
Разлог II ребаланса – Укључење нових пројеката, искључење неких од постојећих
пројеката и додатних потреба корисника /+/-/
Разлог III ребаланса – Пренос инвестиција у наредни буџетски период и свођење
трошкова корисника.

Питање број 5 – Табела ангажовања на 30.06. или ако немате на неки ранији датум У допису Министарства финансија приликом давања сагласности Општини за
задуживање, пише да „према информацијама о кредитном задужењу на дан 31. март
2018. године неотплаћени део по раније уговореним кредитима за финансирање
капиталних инвестиционих расхода укупно износи 17.900.723 динара“. Такође, и у
билансу стања на дан 31.12.2017. године постоје дугорочне обавезе у износу од РСД
18,9 милиона па вас молимо за информацију о каквим се обавезама ради као и
преглед са основним елементима (одобрен износ, датум одобрења, датум доспећа,
тренутно стање и сл)?
Одговор на питање број 5 – У прилогу достављам следеће прегледе:
ЛП_Табела 31.12.2017. године;
ЛП_Табела 31.03 2018. године;
ЛП_Табела 30.06 2018. године.
Ради се само о леасинг аранжманима. Кредитних задужења нема.
Питање број 6 – Шта је довело до значајног повећања прихода од пореза на имовину
у 2017. години? (да ли је повећана стопа или је повећан опсег опорезивања)?
Одговор на питање број 6 – Повећање прихода пореза на имовину је индикован
вишим нивоом наплате потраживања по датом основу код постојећих дужника, као и
ефектима легализованих бесправно изграђених објеката, добијањем употребних
дозвола за новоизграђене, дограђене, адаптиране и реконструисане објекте
привредних друштава која привређују на територији Општине Инђија, као и вишим
нивоом пореза на финансијске и капиталне трансакције.
Опис
Порез на имовину

ЗРН 2016.
315,177

ЗРН 2017.
379,863

2017/2016 2017/2016
120.52
64,686

Питање број 7 – Који је разлог да је у закуп дато мање површина у односу на
претходну годину и поред ниже просечне цене закупа? С обзиром на то да су Одлуком
о буџету за 2018. годину планирани већи приходи по овом основу па претпостављамо
да није у питању неки тренд, на који начин Општина мисли да повећа ове приходе
односно шта је разлог претпоставке већих прихода у овој години?
Одговор на питање број 7 – Остварени приходи по основу накнада од закупа
пољопривредног земљишта у 2016. години износе 72.836.491,26 динара, у 2017.
години оне износе 55.720.788,25 динара; Остварени приходи по основу накнада од
продаје усева бесправних корисника у 2016. години износе 238.856,50 динара, у 2017.
години оне износе 6.551.173,11 динара; Просечна цена закупа пољопривредног
земљишта у 2016. години је износила 50.761,86 динара, у 2017. години
40.945,60 динара.
Разлог за давање мањих површина у закуп пољопривредног земљишта у 2017. години
у односу на 2016. годину – промене законске регулативе, мање заинтересованих лица,
квалитет земљишта, локација – лицитација мање атрактивна
Разлог за повећање прихода по овом основу у 2018. години а у односу на 2017. годину
– Одобрена је сагласност надлежног Министарства за издавање земљишта у закуп.
Скупштинска Одлука се очекује у августу тако да би овогодишња процедура почела
око 20. септембра. Очекујемо веће приходе у смислу повећања површина за издавање
земљишта у закуп и већи број заинтересованих клијената.
Питање број 8 – Да ли су измирене све обавезе ДЗ Инђија? Који је преостали износ
доспелих обавеза које ће платити Општина? Да ли постоји још активних тужби

запослених за неисплаћене трошкове и који је износ у питању? Да ли је било помоћи
Република у виду трансфера за ове намене?
Одговор на питање број 8 – Што се тиче буџетске 2016. и 2017. године измирене
обавезе према Дому Здравља „Др Милорад Мика Павловић“ Инђија су исказане на
нивоу од цца 54.00% у 2016. години и 93.00% у 2017. години, што се може
констатовати на основу следећег прегледа:
ПЛАН
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

2
2.1.
2.2
2.3.
2.4.
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Средства за изградњу и опремање
здравствених установа
Инвестициона улагања
Инвестиционо-текуће одржавање просторија,
Инвестиционо-текуће одржавање медицинске
опреме
Инвестиционо-текуће одржавање
немедицинске опреме
Инвестиционо-текуће одржавање превозних
средстава
Набавка медицинске опреме
Набавка друге опреме (Лабораторијска и др.
опрема)
Набавка превозних средстава
Набавка опреме за развој интегрисаног
здравственог информационог система
Укупно 1.:
Средства за друге обавезе одређене
законом и Актом о оснивању
Расходи по основу плата лекара запослених
на одређено време
Расходи по основу медицинских услуга
(хонорари недостајућих лекара специјалиста)
Лекови
Расходи по основу медицинског и
лабораторијског материјала
Укупно 2.:
Остало
Материјали
Залихе робе за даљу продају
Новчане казне и пенали по решењу судова
Остале стручне услуге
Мртвозорство - 1
Мртвозорство - 2
Укупно 3.:
Укупно 1.+2.+3.:

2016

2017

500,000.00
500,000.00

0.00

2016

2017

14,500,000.00

34,900,000.00

6,000,000.00

6,400,000.00

7,500,000.00

35,000,000.00

21,000,000.00

5,500,000.00

49,000,000.00
2016
500,000.00

81,800,000.00
2017

1,440,000.00
1,940,000.00
51,440,000.00

37,430,000.00
34,400,000.00
470,000.00
900,000.00
900,000.00
74,100,000.00
155,900,000.00

РЕАЛИЗАЦИЈА
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

2
2.1.
2.2
2.3.
2.4.
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Средства за изградњу и опремање
здравствених установа

2016

2017

0.00

0.00

2016

2017

14,365,869.26

32,766,351.60

4,095,908.52

5,800,474.18

6,000,000.00

34,995,553.10

4,094,596.78

3,778,734.99

28,556,374.56
2016

77,341,113.87
2017

Инвестициона улагања
Инвестиционо-текуће одржавање просторија,
Инвестиционо-текуће одржавање медицинске
опреме
Инвестиционо-текуће одржавање
немедицинске опреме
Инвестиционо-текуће одржавање превозних
средстава
Набавка медицинске опреме
Набавка друге опреме (Лабораторијска и др.
опрема)
Набавка превозних средстава
Набавка опреме за развој интегрисаног
здравственог информационог система
Укупно 1.:
Средства за друге обавезе одређене
законом и Актом о оснивању
Расходи по основу плата лекара запослених
на одређено време
Расходи по основу медицинских услуга
(хонорари недостајућих лекара специјалиста)
Лекови
Расходи по основу медицинског и
лабораторијског материјала
Укупно 2.:
Остало
Материјали
Залихе робе за даљу продају
Новчане казне и пенали по решењу судова
Остале стручне услуге
Мртвозорство - 1
Мртвозорство
Укупно 3.:
Укупно 1.+2.+3.:

32,516,228.83
34,033,492.50

981,590.05
981,590.05
29,537,964.61

591,000.00
643,547.37
67,784,268.70
145,125,382.57

У буџетској 2018. години Општина Инђија се обавезује за преузимање обавеза Дома
Здравља у износу од 126.700.000,00 динара а које се односе на следеће:
ПЛАН
1
1.1.
1.2.
1.3.

Средства за изградњу и опремање здравствених
установа
Инвестициона улагања
Инвестиционо-текуће одржавање просторија,
Инвестиционо-текуће одржавање медицинске опреме

2018

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

2
2.1.
2.2
2.3.
2.4.
2.5.
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Инвестиционо-текуће одржавање немедицинске опреме
Инвестиционо-текуће одржавање превозних средстава
Набавка медицинске опреме
Набавка друге опреме (Лабораторијска и др. опрема)
Набавка превозних средстава
Набавка опреме за развој интегрисаног здравственог
информационог система
Укупно 1.:
Средства за друге обавезе одређене законом и Актом
о оснивању
Расходи по основу плата лекара запослених на одређено
време
Расходи по основу медицинских услуга (хонорари
недостајућих лекара специјалиста)
Лекови
Расходи по основу медицинског и лабораторијског
материјала
Отпремнина у случају отпуштања са посла
Укупно 2.:
Остало
Материјали
Залихе робе за даљу продају
Новчане казне и пенали по решењу судова
Остале стручне услуге
Мртвозорство - 1
Мртвозорство - 2
Остали пратећи трошкови задуживања / Репрограм
Војвођанска Кућа Здравља
Укупно 3.:
Укупно 1.+2.+3.:

12,000,000.00

12,000,000.00
2018
39,000,000.00
8,500,000.00
27,000,000.00
7,300,000.00
1,200,000.00
83,000,000.00
2018
21,000,000.00
800,000.00
1,200,000.00
8,700,000.00
31,700,000.00
126,700,000.00

РЕАЛИЗАЦИЈА
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Средства за изградњу и опремање здравствених
установа
Инвестициона улагања
Инвестиционо-текуће одржавање просторија,
Инвестиционо-текуће одржавање медицинске опреме
Инвестиционо-текуће одржавање немедицинске опреме
Инвестиционо-текуће одржавање превозних средстава
Набавка медицинске опреме
Набавка друге опреме (Лабораторијска и др. опрема)
Набавка превозних средстава
Набавка опреме за развој интегрисаног здравственог
информационог система
Укупно 1.:

2018

0.00

2
2.1.
2.2
2.3.
2.4.
2.5.
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Средства за друге обавезе одређене законом и Актом
о оснивању
Расходи по основу плата лекара запослених на одређено
време
Расходи по основу медицинских услуга (хонорари
недостајућих лекара специјалиста)
Лекови
Расходи по основу медицинског и лабораторијског
материјала
Отпремнина у случају отпуштања са посла
Укупно 2.:
Остало
Материјали
Залихе робе за даљу продају
Новчане казне и пенали по решењу судова
Остале стручне услуге
Мртвозорство - 1
Мртвозорство - 2
Остали пратећи трошкови задуживања / Репрограм
Војвођанска Кућа Здравља
Укупно 3.:
Укупно 1.+2.+3.:

2018
18,989,097.04
3,948,537.00
6,216,363.86
4,472,118.11
33,626,116.01
2018

352,500.00
376,500.00
4,952,000.00
5,681,000.00
39,307,116.01

Обавезе према тужбама запослених су у целости измирене. Велико оптерећење за
буџет је било по овом основу.
Од Републике Србије није било помоћи по основу предметне намене. РФЗО
финансира редовне трошкове у оквиру фискалне године. Неизмирене и спорне
обавезе се са овог примарног извора финансирања Дома Здравља не преносе у
наредни фискални, односно буџетски период.
Дом Здравља има обавезу из ранијих периода према добављачу Пхоениx Пхарм, коју
смо значајно смањили. Сада радимо на томе да се склопи Споразум о поравнању
између Дома Здравља и Пхоениx Пхарм у ком желимо да анулирамо износ затезне
камате а да се износ дуга отплаћује у наредне 3 /три/ године. Огромне напоре смо
уложили да се наш Дом Здравља рехабилитује у односу на стање у ком је био до
01.06.2016. године. Нисмо смели дозволити да се систем здравства на нашој
територији уруши. Након решења проблема из претходних периода сматрамо да ћемо
моћи вршити инвестициона улагања и улагања у редовно пословање Дома Здравља.
Питање број 9 – Који је разлог измене Одлуке о буџету у 2018. години (2 измене)?
Одговор на питање број 9 – Основни разлог измене Одлуке о буџету у 2018. години
(1 измена) је усклађивање масе зарада. Основни разлог измене Одлуке о буџету у
2018. години (2 измена) је стварање услова за адаптацију и доградњу објеката
Предшколске Установе Бошко Буха у Инђији.
Питање број 10 – Који су извори средстава (структура) из којих Општина планира да
финансира издатке за нефинансијску имовину у износу од РСД 2,6 милијарди у 2018.
години? (нпр. колико из буџета, колико из кредита, од прихода и примања из 2018).
Одговор на питање број 10 – Табела

Планирани извори финансирања
нефинансијске имовине / ИИ
Ребаланс буџета у 2018. години
Буџет
Трансфери
Финансијско задужење / кредит
Продаја земљишта
Укупно:

Износ

%

441,838,000.00
840,035,648.90
468,126,351.10
850,000,000.00
2,600,000,000.00

16.99
32.31
18.00
32.69
100.00

Питање број 11 – С обзиром да се из Извештаја ревизије види вредност спорова који
су у току, доставите информацију који је износ обавезе коју Општина треба да измири
по основу окончаних поступака и по вансудским поравнањима?
Одговор на питање број 11 – У прилогу достављамо документ Општинског
правобранилаштва.
Питање број 12 – Који износ АВР односно ПВР се односи на потраживања од пореске
управе односно обавезе према буџету (завршни рачун 2017. године)? И у ком износу?
Одговор на питање број 12 – Реч је о износу од 406.053.229,96 динара.
Питање број 13 – Да ли постоји неко образложење извршења буџета за првих 6
месеци с обзиром на огромна одступања од утврђеног плана?
Одговор на питање број 13 – Образложење извршења буџета Општине Инђија за
првих 6 /шест/ месеци у буџетској 2018. години није евидентно као посебни документ.

IV

део питања

- 2017. године остварена је наплата пореза 80% од плана, молим за коментар
обзиром да је било ребаланса током године?
- 2017. године остварени су много мањи капитални трансфери у односу на
планиране, молим коментар?
- буџет за 2018 је планиран у значајно већем износу у односу на претходне
године, на бази којих очекивања и остварених прихода претходних година?
- планирани приходи од пореза за 2018. годину су већи за 85% у односу на
претходну годину, на бази којих очекивања?
- остали приходи: конто 741 планирани су 2018.године РСД 400 милиона, 2017.
године планирано РСД 168 милиона, остварено РСД 83 милиона
- Конто 7422 планирани су 2018. године РСД 200 милиона, 2017.године планирано
РСД 100 милиона, остварено РСД 28 милиона, молим коментаре?
- 2018. године планирани су приходи од продаје имовине РСД 850 милиона, да ли
може информација на чега се односи и да ли постоје евентуално већ преговори
са заинтересованим купцима?
- да ли можемо да добијемо информацију о стању обавеза према добављачима
на 30.06. у укупном износу што у билансу стања подразумева конто 252?
- коментар на блокаде рачуна 00084441 принудне наплате?
- 2017. године забележен је расход у износу РСД 144 милиона на конту 4641
дотације обавезног социјалног осигурања па Вас молим за инфо о природи тих
обавеза?
- 2018. године буџетом нису предвиђена средства за отплату активних леасинг
уговора нити су у ЗР 2017 евидентирани закључени уговори (позиција примања
од задуживања)?

Одговори:
1. Није прецизирано о којој врсти пореза се ради. Дајем одговор за Порез на имовину.
Билансно остварена вредност је исказана на нивоу од 85.92% у односу на
планирану вредност. Последњи Ребаланс буџета Општине Инђија је параметар
планске вредности за примену анализе са аспекта остварења.
2. Према подацима Завршних рачуна буџета Општине Инђија за 2016. и 2017. годину
изводи трансфера од других нивоа власти у корист нивоа општина гласе:
Завршни рачун буџета Општине Инђија за 2016. годину

Опис
Трансфери од других нивоа
власти
1. Текући трансфери од других
нивоа власти у корист нивоа
општина-733150
2. Капитални трансфери од
других нивоа власти у корист
нивоа општина - 733250

План

Реализација
буџетских
средстава

Додатни
приходи
индиректних
буџетских
корисника

Укупно

824,614,263.00

394,188,237.38

13,932,000.00

408,120,237.38

216,678,263.00

201,819,457.50

13,932,000.00

215,751,457.50

607,936,000.00

192,368,779.88

192,368,779.88

Завршни рачун буџета Општине Инђија за 2017. годину

Опис
Трансфери од других нивоа
власти
1. Текући трансфери од других
нивоа власти у корист нивоа
општина-733150
2. Капитални трансфери од
других нивоа власти у корист
нивоа општина - 733250

План

Реализација
буџетских
средстава

Додатни
приходи
индиректних
буџетских
корисника

Укупно

702,880,379.59

231,291,239.51

10,464,000.00

241,755,239.51

262,450,000.00

212,409,905.40

10,464,000.00

222,873,905.40

440,430,379.59

18,881,334.11

18,881,334.11

У односу на 2016. годину трансфери од других нивоа власти у 2017. години
кумулативно су били нижи за 40,7637%.
Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина – 733150 виши су
за 3,3012%, док су Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа
општина – 733250 нижи за 90,1848%.
Разлог кумулативног нивоа пада вредности трансфера у 2017. години, а у односу на
2016. годину је напуштање планираних најзначајнијих инвестиција предвиђених за
реализацију у 2017. години и пренос истих у 2018. годину.
3. Приходи и примања, као и расходи и издаци у 2017. години планирани су по основу
следећих елемената:

А/ Општина Инђија је у плану буџетских циклуса за 2017. и 2018. годину укључила
ефекте планираних аранжмана са потенцијалним ино и домаћим инвеститорима, као
стратешким опредељењима за будуће периоде.
Наиме, у току су преговори, који су започети у 2017. години, за постизање споразума
са ино правним субјектима, које овом приликом не бисмо идентификовали у циљу
заштите њихових а и наших интереса. Очекиване ино инвестиције би биле једне од
највећих инвестиција реализованих икада до сада, како на територији Општине
Инђија, тако и на територији Републике Србије.
Б/ Такође, Општина Инђија и наш председник су у перманентним преговорима са
неколико домаћих инвеститора. Евидентно је да имамо закључених неколико уговора
са домаћим инвеститорима и очекујемо почетак изградње неколико пословних
комплекса. Води се посебна пажња да, што се тиче пословних делатности
инвеститора, исте буду диверсификоване и да се максимално води рачуна о заштити
животне средине.
Општина Индјија поседује посебни индустријски амбијент са адекватно уређеном
инфраструктуром. Повезана је са свим значајним саобраћајницама (близина градова
Београд 42 км, Нови Сад 35 км, Аеродрома “Београд” 35 км, непосредна близина
главних саобраћајних праваца у земљи ауто-пут Е-75 Београд-Нови Сад, ауто-пут Е70: Београд-Загреб, магистрални пут М22/1, регионални пут Р109: Рума-Стари
Сланкамен, железничких пруга Београд–Инђија-Нови Сад-Суботица-Будимпешта и
Београд–Инђија–Загреб-Љубљана, близина реке Дунав).
У односу на напред наведено, с обзиром да је стратегија пренета и у буџетски циклус
за 2018. годину, очекује се:
 раст прихода по основу зарада /повећања броја запослених са аспекта
упошљавања ресурса код нових инвеститора/
 раст прихода по основу пореза на имовину /пореска обавеза нових инвеститора
 раст прилива по основу продаје земљишта
 раст прилива по основу трансфера од других нивоа власти;
У узрочно последичној вези је и раст расхода и издатака. У односу на планирани раст
прихода и прилива пројектован је и раст расхода и издатака и углавном је усмерен на
реализацију вишег нивоа расхода по основу коришћења услуга и роба и реализацију
значајног обима вредности капиталних пројеката.
Свесни смо да је проценат извршења низак, али смо створили услове за прихват свих
облика прилива и на тај начин обезбедили адекватност у смислу реализације
буџетских позиција.
4. На бази нових инвестиције у 2018. години. Такође, повећање прихода пореза на
имовину је индикован вишим нивоом наплате потраживања по датом основу код
постојећих дужника, као и ефектима легализованих бесправно изграђених објеката,
добијањем употребних дозвола за новоизграђене, дограђене, адаптиране и
реконструисане објекте привредних друштава која привређују на територији
Општине Инђија, као и вишим нивоом пореза на финансијске и капиталне
трансакције.
5. Остварени приходи по основу накнада од закупа пољопривредног земљишта у
2016. години износе 72.836.491,26 динара, у 2017. години оне износе 55.720.788,25
динара; Остварени приходи по основу накнада од продаје усева бесправних
корисника у 2016. години износе 238.856,50 динара, у 2017. години оне износе
6.551.173,11 динара; Просечна цена закупа пољопривредног земљишта у 2016.
години је износила 50.761,86 динара, у 2017. години 40.945,60 динара.

Разлог за давање мањих површина у закуп пољопривредног земљишта у 2017.
години у односу на 2016. годину – промене законске регулативе, мање
заинтересованих лица, квалитет земљишта, локација – лицитација
мање
атрактивна
Разлог за повећање прихода по овом основу у 2018. години а у односу на 2017.
годину – Одобрена је сагласност надлежног Министарства за издавање земљишта
у закуп. Скупштинска Одлука се очекује у августу тако да би овогодишња
процедура почела око 20. септембра. Очекујемо веће приходе у смислу повећања
површина за издавање земљишта у закуп и већи број заинтересованих клијената.
6. Измена пословне стратегије Општине Инђија, ефекти нових инвестиција.
7. Планиране стратешке инвестиције; преговори са ино и домаћим инвеститорима су
у току / видети део одговора на Питање број 3 /8. Наравно, већ данас је достављено /02.08.2018. године у 08:08 часова/
9. Блокаде рачуна су евидентне са аспекта судских решења / примарно неисплаћени
градски превоз запослених и др. – пропусти из ранијих буџетских периода –
индиректни буџетски корисници; с обзиром да се води рачуна о генерисању
ликвидних средстава било је довољно средстава за наплату судских блокада; сада
се строго води рачуна о доспећу обавеза – централни регистар фактура;
10. Што се тиче буџетске 2016. и 2017. године измирене обавезе према Дому Здравља
„Др Милорад Мика Павловић“ Инђија су исказане на нивоу од цца 54.00% у 2016.
години и 93.00% у 2017. години, што се може констатовати на основу следећег
прегледа:
ПЛАН
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

2
2.1.

Средства за изградњу и опремање
здравствених установа
Инвестициона улагања
Инвестиционо-текуће одржавање просторија,
Инвестиционо-текуће одржавање медицинске
опреме
Инвестиционо-текуће одржавање
немедицинске опреме
Инвестиционо-текуће одржавање превозних
средстава
Набавка медицинске опреме
Набавка друге опреме (Лабораторијска и др.
опрема)
Набавка превозних средстава
Набавка опреме за развој интегрисаног
здравственог информационог система
Укупно 1.:
Средства за друге обавезе одређене
законом и Актом о оснивању
Расходи по основу плата лекара запослених
на одређено време

2016

2017

500,000.00
500,000.00

0.00

2016

2017

14,500,000.00

34,900,000.00

2.2
2.3.
2.4.
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Расходи по основу медицинских услуга
(хонорари недостајућих лекара специјалиста)
Лекови
Расходи по основу медицинског и
лабораторијског материјала
Укупно 2.:
Остало
Материјали
Залихе робе за даљу продају
Новчане казне и пенали по решењу судова
Остале стручне услуге
Мртвозорство - 1
Мртвозорство - 2
Укупно 3.:
Укупно 1.+2.+3.:

6,000,000.00

6,400,000.00

7,500,000.00

35,000,000.00

21,000,000.00

5,500,000.00

49,000,000.00
2016
500,000.00

81,800,000.00
2017

1,440,000.00
1,940,000.00
51,440,000.00

37,430,000.00
34,400,000.00
470,000.00
900,000.00
900,000.00
74,100,000.00
155,900,000.00

2016

2017

0.00

0.00

2016

2017

14,365,869.26

32,766,351.60

4,095,908.52

5,800,474.18

6,000,000.00

34,995,553.10

4,094,596.78

3,778,734.99

28,556,374.56
2016

77,341,113.87
2017

РЕАЛИЗАЦИЈА
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

2
2.1.
2.2
2.3.
2.4.
3
3.1.

Средства за изградњу и опремање
здравствених установа
Инвестициона улагања
Инвестиционо-текуће одржавање просторија,
Инвестиционо-текуће одржавање медицинске
опреме
Инвестиционо-текуће одржавање
немедицинске опреме
Инвестиционо-текуће одржавање превозних
средстава
Набавка медицинске опреме
Набавка друге опреме (Лабораторијска и др.
опрема)
Набавка превозних средстава
Набавка опреме за развој интегрисаног
здравственог информационог система
Укупно 1.:
Средства за друге обавезе одређене
законом и Актом о оснивању
Расходи по основу плата лекара запослених
на одређено време
Расходи по основу медицинских услуга
(хонорари недостајућих лекара специјалиста)
Лекови
Расходи по основу медицинског и
лабораторијског материјала
Укупно 2.:
Остало
Материјали

Залихе робе за даљу продају
32,516,228.83
Новчане казне и пенали по решењу судова
34,033,492.50
Остале стручне услуге
Мртвозорство - 1
591,000.00
Мртвозорство
981,590.05
643,547.37
Укупно 3.:
981,590.05
67,784,268.70
Укупно 1.+2.+3.:
29,537,964.61 145,125,382.57
У буџетској 2018. години Општина Инђија се обавезује за преузимање обавеза Дома
Здравља у износу од 126.700.000,00 динара а које се односе на следеће:
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

ПЛАН
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

2
2.1.
2.2
2.3.
2.4.
2.5.
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Средства за изградњу и опремање здравствених
установа
Инвестициона улагања
Инвестиционо-текуће одржавање просторија,
Инвестиционо-текуће одржавање медицинске опреме
Инвестиционо-текуће одржавање немедицинске опреме
Инвестиционо-текуће одржавање превозних средстава
Набавка медицинске опреме
Набавка друге опреме (Лабораторијска и др. опрема)
Набавка превозних средстава
Набавка опреме за развој интегрисаног здравственог
информационог система
Укупно 1.:
Средства за друге обавезе одређене законом и Актом
о оснивању
Расходи по основу плата лекара запослених на одређено
време
Расходи по основу медицинских услуга (хонорари
недостајућих лекара специјалиста)
Лекови
Расходи по основу медицинског и лабораторијског
материјала
Отпремнина у случају отпуштања са посла
Укупно 2.:
Остало
Материјали
Залихе робе за даљу продају
Новчане казне и пенали по решењу судова
Остале стручне услуге
Мртвозорство - 1
Мртвозорство - 2
Остали пратећи трошкови задуживања / Репрограм
Војвођанска Кућа Здравља
Укупно 3.:
Укупно 1.+2.+3.:

2018

12,000,000.00

12,000,000.00
2018
39,000,000.00
8,500,000.00
27,000,000.00
7,300,000.00
1,200,000.00
83,000,000.00
2018
21,000,000.00
800,000.00
1,200,000.00
8,700,000.00
31,700,000.00
126,700,000.00

РЕАЛИЗАЦИЈА
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

2
2.1.
2.2
2.3.
2.4.
2.5.
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Средства за изградњу и опремање здравствених
установа
Инвестициона улагања
Инвестиционо-текуће одржавање просторија,
Инвестиционо-текуће одржавање медицинске опреме
Инвестиционо-текуће одржавање немедицинске опреме
Инвестиционо-текуће одржавање превозних средстава
Набавка медицинске опреме
Набавка друге опреме (Лабораторијска и др. опрема)
Набавка превозних средстава
Набавка опреме за развој интегрисаног здравственог
информационог система
Укупно 1.:
Средства за друге обавезе одређене законом и Актом
о оснивању
Расходи по основу плата лекара запослених на одређено
време
Расходи по основу медицинских услуга (хонорари
недостајућих лекара специјалиста)
Лекови
Расходи по основу медицинског и лабораторијског
материјала
Отпремнина у случају отпуштања са посла
Укупно 2.:
Остало
Материјали
Залихе робе за даљу продају
Новчане казне и пенали по решењу судова
Остале стручне услуге
Мртвозорство - 1
Мртвозорство - 2
Остали пратећи трошкови задуживања / Репрограм
Војвођанска Кућа Здравља
Укупно 3.:
Укупно 1.+2.+3.:

2018

0.00
2018
18,989,097.04
3,948,537.00
6,216,363.86
4,472,118.11
33,626,116.01
2018

352,500.00
376,500.00
4,952,000.00
5,681,000.00
39,307,116.01

Обавезе према тужбама запослених су у целости измирене. Велико оптерећење за
буџет је било по овом основу.
Од Републике Србије није било помоћи по основу предметне намене. РФЗО
финансира редовне трошкове у оквиру фискалне године. Неизмирене и спорне
обавезе се са овог примарног извора финансирања Дома Здравља не преносе у
наредни фискални, односно буџетски период.
Дом Здравља има обавезу из ранијих периода према добављачу Пхоениx Пхарм, коју
смо значајно смањили. Сада радимо на томе да се склопи Споразум о поравнању

између Дома Здравља и Пхоениx Пхарм у ком желимо да анулирамо износ затезне
камате а да се износ дуга отплаћује у наредне 3 /три/ године. Огромне напоре смо
уложили да се наш Дом Здравља рехабилитује у односу на стање у ком је био до
01.06.2016. године. Нисмо смели дозволити да се систем здравства на нашој
територији уруши. Након решења проблема из претходних периода сматрамо да ћемо
моћи вршити инвестициона улагања и улагања у редовно пословање Дома Здравља.
11. У 2018. години / ИИ Ребаланс буџета за 2018. годину / су предвиђена средства за
отплату леасинг уговора – Отплата камата и пратећих трошкова задуживања /
Економска класификација 44 – 5.763.000,00 динара, односно отплата домаћих кредита
441 - Отплата домаћих камата – 4.221.000,00 динара; 442 – Пратећи трошкови
задуживања – 1.542.000,00 динара.
У Завршном рачуну буџета Општине Инђија за 2017. годину евидентиране су леасинг
обавезе. Што се тиче коментара везаног да исте нису приказане на позицији примања
од задуживања исти гласи:
Буџет је заснован искључиво на готовинској основи.
Леасинг нема третман преноса средстава на рачун буџета, док кредитно задуживање
има.
Захтеви за појашњења
1. Молимо за појашњење следећег услова и то:
Плаћање камате у току грејс периода по фиксној каматној стопи. Плаћање камате
након истека грејс периода по променљивој каматној стопи
Фиксна каматна стопа у првој половини отплатног перида кредита/Променљива
каматна стопа у другој половини отплатног перида кредита.
Дакле, у току грејса од 2 године захтевате фиксну КС а након истека 2 године
променљиву КС. Како да се примени променљива КС након грејса ако је
захтевана фиксна КС у првој половини отплате кредита ( прве 2,5 год отплате )?
Молимо за детаљније тумачење горе наведених услова.
2. Молимо за информацију да ли ће понуда Банке бити оцењена као
прихватљива за Опцију 1 (кредит са вал. калузилом) уколико доставимо понуду
за динаре (Опција 2) преко максимално приписане КС?
Или да ли можемо да доставимо понуду само за Опцију 1 која би била у складу
са свим одредбама прописаним у јавном позиву?
3. Прописано је да максимална камата не сме прећи 3,50%.
Да ли се ово односи на обе опције кредита (са и без валутне клаузуле)?
Код динарског кредита КС је везана за белибор који тренутно износи преко 2,60%
тако да је ова одредба тешко примењљива на чист динарски кредит.
Појашњења
1. У оквиру текста Јавног позива у сегменту Плана отплате кредита Опције 1 и Опције
2 у делу који гласи:
"Фиксна каматна
стопа
у
првој
половини
отплатног
периода
кредита/Променљива каматна стопа у другој половини отплатног перида
кредита, дан објављивања Јавног позива" подразумева се да се у оквиру граце
периода обрачун камате односи на обрачун по фиксној каматној стопи, а у периоду
отплате кредита, након истека граце периода обрачун камате се врши са применом
променљиве каматне стопе. План Плана отплате - дан објављивања Јавног позива.

2. Поштује се процедура Јавног позива са Документацијом за прикупљање писмених
понуда са условима кредитирања за задуживање општине инђија на домаћем
финансијском тржишту за финансирање капиталних инвестиционих расхода.
Поштује се процедура Јавног позива са Документацијом за прикупљање писмених
понуда са условима кредитирања за задуживање општине инђија на домаћем
финансијском тржишту за финансирање капиталних инвестиционих расхода.
3. Максимална каматна стопа износи 3.50% на годишњем нивоу за обе Опције.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
______________________
Бранка Наић

Објавити:
- интернет страница Општине Инђија: www.indjija.net.

