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 На основу члана 55. став 5. Закона о водама 
(„Службени гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 
и 95/18 – др. закон), члана 4. Одлуке о организацији и 
функционисању цивилне заштите на подручју општине 
Инђија („Службени лист општинe Инђија“, број 1/12) и 
Оперативног плана одбране од поплава на територији 
Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник 
РС“, број 91/19)
 Општинско веће Општине Инђија, на седници 
одржаној 11. маја 2020. године, донело је

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ЛЕДА НА ВОДАМА II 
РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 

2020. ГОДИНУ

I. УВОД
 Оперативни план одбране од поплава и леда на 
територији општине Инђија доноси се за 2020. годину.
 У ситуацијама када водостаји достигну такав 
ниво, да мере редовне и ванредне одбране од поплава, 
које су у надлежности Републике, нису довољне за 
отклањање опасности од поплава и када су атмосферске 
падавине таквог интезитета да надлежно водопривредно 
преузеће – ВП „Галовица“ својим потенцијалом (опрема, 
људство) није у могућности да отклони опасност од 
поплава, на територији општине Инђија, проглашава се 
ванредно стање и тада се спроводи Оперативни план.
 Ванредно стање за одбрану од поплава које 
прети од унутрашњих вода, односно атмосферских 
падавина, проглашава се када, атмосферске падавине 
у критичном периоду буду таквог интензитета, да их 
постојећа каналска мрежа и градска канализација не 
могу преузети, а прети опасност по материјална добра и 
становништво.

II. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

 Општина Инђија се налази у југоисточном 
делу Срема и заузима површину од 384 km2. Смештена 
је на пола пута између Београда и Новог Сада, на месту 
где се укрштају два најзначајнија европска коридора: 
Коридор 10.(ауто пут Е-75) и Коридор 7 (река Дунав).
 Општина обухвата 11 насељених места 
са четрнаест месних заједница. Насеља су: Инђија, 
Бешка,Нови Сланкамен, Нови Карловци, Крчедин, 

Чортановци, Марадик, Љуково, Стари Сланкамен, 
Јарковци и Сланкаменачки Виногради, у којима данас 
живи око 48.000. становника различитих националности. 
Рељеф општине карактеришу обронци Фрушке Горе 
који се протежу северним делом територије и плодна 
равница у јужном делу. 

III. ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ТЕРИТОРИЈЕ 
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ОД ПОПЛАВА

1. Спољне воде
 Територија Општине Инђија,уз десну обалу 
Дунава у дужини од 27.км. (ко Чортановци, ко Бешка, ко 
Крчедин и ко Стари Сланкамен) представља делимично 
угрожену зону од поплавних вода Дунава,мада се сва 
наведена насеља налазе на високој обали и не налазе 
се у Републичком општем плану за одбрану од поплава. 
Једина слаба тачка на подручју Општине инђија , када је 
реч о одбрани од поплава, је Специјална болница „Др.
Боривоје Гњатић“ у Старом Сланкамену.Она се налази 
на самој обали Дунава у небрањеном делу. Плављење 
овог објекта се у прошлости није често дешавало, али су 
поплаве у току 2006. године у великој мери угрозиле овај 
објекат. На територији Општине Инђија постоје и два 
вештачка језера и то у Марадику , језеро Шелевренац 
и у Јарковцима, Јарковачко језеро. Ова два језера имају 
урађене адекватне одводе воде у случају подизања 
водостаја и нема опасности од поплавног таласа који 
би оштетио делове насеља, у најгорем случају било би 
потопљено пољопривредно земљиште које се налази уз 
одводне канале ових језера.
 Одбране од поплава спољних вода и одбрана 
од нагомилавања леда организује се према Оперативном 
плану одбране од поплава и спроводи се преко 
овлашћених предузећа ЈВП „Воде Војводине“ и ВП 
„Галовица“ Земун. Територија општине Инђија припада 
водном подручју Дунава на територији АП Војводине.

2. Унутрашње воде
 У оквиру мелиорационог подручја 
Општине Инђија налази се међусобно повезани 
хидромелиорациони систем канала, којим се врши 
одводњавање сувишних вода са пољопривредног и 
грађевинског земљишта са њихових сливних површина. 
На територији Општине Инђија сувишне воде усмерене 
су највећим делом на поток „Патка“, а мањим делом 
на поток Јарачка Јарчина. Поток Патка је брдски поток 
дужине 48,550 км, са укупном дужином слива 105,525 
км.Укупна површина сливног подручја износи 31.249,15 
ха. Степен каналисаности овог слива је 3,59м/ха. Поток 
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Патка протеже се од села Чортановци у Општини 
Инђија до села Стари Бановци у Општини Стара Пазова, 
где се улива у Дунав. Поток Јарачка Јарчина се протеже 
од села Марадик у општини инђија, до села Краљевци у 
Општини Рума.
 Каналску мрежу ван подручја насеља Општине 
одржава ВП „Галовица“ из Земуна.
 ВП „Галовица“ врши одбрану од поплава 
унутрашњих вода на објектима и постројењима 
хидромелиорационих система за одводњавање и другим 
објектима, који су функционално везани за те системе а 
на којима имају и права управљања.
 Одбрану од поплава унутрашњих вода на 
објектима и постројењима хидромелиорационих 
система за одводњавање, којима не управља ВП 
„Галовица“, а који су фукнционално везани за те системе 
за одводњавање, врши власник или корисник објекта 
(општина), по налазима службе одбране у поплавама 
надлежног водопривредног предузећа.
 Детаљан елаборат подземних вода налази се 
као основни део Општег плана одбранe од поплава и 
леда на територији општине Инђија за период од 2008. – 
2012. године.

IV. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ

 Да би се смањило штетно дејство вода и да 
би последице изазване плављењем биле што мање, 
неопходно је предузети одређене превентивне мере 
одбране од поплава, и то:

1. кроз урбанистичко уређење простора и насеља, водити 
рачуна о нивоу подземних вода при планирању градње, а 
у циљу заштите живота и здравља људи и материјалних 
добара од поплава,
2. изградња система канала за одвођење воде и њихово 
одржавање,
3. изградња пропуста са већом пропусном моћи воде,
4. унапређивати системе осматрања, веза и координацију 
извршења задатака,
5. предузимати мере чишћења речних корита, канала и 
јаруга,
6. израђивати планове заштите и спасавања од поплава.

V. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА

1.1.  Мере заштите у случају непосредне  
опасности од поплава

 Ради спречавања настанка штета од поплава 
предузимају се следеће мере:

1. редовно праћење и осматрање нивоа подземних вода,
2. активирање Штаба за ванредне ситуације општине 
Инђија,
3. стављање у приправност предузећа опремљених и 
оспособљених за заштиту и спасавање од поплава,
4. информисање и обавештавање становништва о 
могућем настанку поплаве и предузимање потребних 
превентивних мера за заштиту.

 Оперативним планом одбране од поплава 
за 2020. годину утврђени су следећи критеријуми за 
увођење мера редовне и ванредне одбране од поплава:

 У односу на опасности од поплава утврђена су 
три степена:

 Редовна одбрана од поплава, настаје када 
сувишне воде почињу интензивно да теку каналском 
мрежом и траје све док се редовним коришћењем канала 
за одводњавање, испусних устава и црпних станица 
сувишне воде могу да одводе без посебних ванредних 
радова, а вода се не излива из каналске мреже.

 Ванредна одбрана од поплава, настаје када 
изграђеним системима за одводњавање и сеоском 
канализацијом није могуће у задовољавајућем року 
одвести поплавне воде са пољопривредног земљишта 
или из насеља и због тога долази до изливања воде 
из канала са претњом настајања штета на усевима и 
објектима.

 Ванредно стање настаје када није могуће 
са људством, средствима и мрежама предвиђеним 
плановима за одбрану од поплава отклонити опасност од 
настајања поплава ширих размера и већих материјалних 
штета. Неопходно је ангажовање већег броја радне снаге 
и механизације ради преузимања већих радова.

VI. EВАКУАЦИЈА И СПАСАВАЊЕ

 Да би се спречили губици живота због поплава 
или узрока изазваних поплавом врши се евакуација 
становништва и спашавање људи и имовине.

4.1.  Идентификација простора који се евакуише

 Идентификација простора који би били 
плављени због унутрашњих и спољних вода ће бити 
вршена на основу извештаја са терена који даје ЈВП 
„Воде Војводине“ Нови Сад.

 Најпоузданији путеви за евакуацију су тврди 
путеви а у случају немогућности коришћења истих и 
летњи путеви.

4.2. Успостављање приоритета за евакуацију

 Успостављање приоритета за евакуацију се 
врши у зависности од:
- времена плављења с обзром на поједине просторе,
- силине поплаве и
- губитка путева за евакуацију

4.3. Успостављање процедуре за спровођење 
евакуације

 Успостављање процедуре за спровођење 
евакуације је у складу са расположивим временом за 
упозоравање. Потребно је нарочито следеће:
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- осигурати обавештавање угроженог становништва 
о потреби евакуације и о томе где је сигурно и крајње 
одредиште и којим путевима се иде као и расположиво 
време за то,
- обезбедити помоћ за транспорт и припрему 
становништва за евакуацију,
- обезбедити специјалну помоћ онима којима је потребна,
- осигурати да се сви евакуишу,
- успоставити контролу саобраћаја како се не би ушло 
у опасне зоне као и идентификовати путеве и возила за 
евакуацију и
- успоставити надзор над спровођењем евакуације како 
би се обезбедила сигурност.

VII. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ЛЕДА ЗА 2020. 

ГОДИНУ САДРЖИ:

А) Руковођење одбраном од поплава
Б) Имена одговорних лица и називе предузећа, 
организација и установа, који се задужују за оперативно 
спровођење одбране од поплава и леда на подручју 
општине Инђија
В) Обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације 
за оперативно спровођење одбране од поплава и леда на 
подручју општине Инђија
Г) Обезбеђење особља за редовну и ванредну одбрану од 
поплава и леда на подручју Општине Инђија
Д) Обавештавање јавности
Е) Финансирање одбране од поплава
 

А. РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД  
ПОПЛАВА И ЛЕДА

 Ванредну одбрану од поплава проглашава 
Председник Општине, Одлуком о проглашењу 
ванредног стања.

 Одлуком о проглашењу ванредне одбране од 
поплава, активира се Општински штаб за одбрану од 
поплава и леда, који преузима све послове организације 
и спровођења мера за одбрану од поплава.
У организационој структури Општинског штаба посебну 
улогу има Главни руководилац одбране од поплава, као 
и представници водопривредних предузећа, као стручна 
лица, која најбоље могу оценити размере поплава, 
проценити хидролошку ситуацију, тендеције промена, 
као и техничке могућности одбране од великих вода.
 Оперативним планом одбране од поплава 
Републике Србије за 2020. год.(Службени гласник. РС 
бр. 91/2019), одређена су лица и надлежна предузећа 
за организовање и спровођење одбране од поплава за 
подручје Републике Србије, тако да су у делу који се 
односи на подручје општине Инђија, односно водно 
подручје Дунав, одрећени:

1. за руководиоца одбрана од поплава на водном 
подручју:
Божидар Белош
моб. 066/850-93-35, Тел: 021/488-14-650,  
факс: 021/557-379

E-mail: bbelos@vodevojvodine.com 

за заменика руководиоца одбране од поплава :
Раде Марчетић
моб. 066/331-032, Тел:021/488-14-99,  
факс 021/488-15-52
E-mail: rmarcetic@vodevojvodine.com 

за надлежно водопривредно предузеће за водно подручје:
ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Булевар Михајла Пупина 
25, Нови Сад
тел. 021/557-418, 021/488-14-65, 488-14-99,  
факс 021/557-379
E-mail: odbrana@vodevojvodine.com
WЕВ sajt: www.vodevojvodine.com

2. за надлежно водопривредно предузеће за спровођење 
мера редовне и ванредне одбране од поплава: 
 
ВП „ГАЛОВИЦА”, Земун
тел. 011/219-00-30, факс 011/219-33-10, 
E-mail: office@galovica.co.rs

A.1. ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ОДБРАНУ ОД 
ПОПЛАВА И ЛЕДА

 Решењем Председника Општине Инђија 
број. 02-473/2016-II од 30.11.2016. године именован је 
Општински штаб за одбрану од поплава, који спроводи 
и организује одбрану од поплава и леда на територији 
Општине Инђија, у саставу:
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 У циљу спровођења одбране од поплава, 
Општински штаб за ванредне ситуације врши следеће 
послове:
- преузима руковођење одбраном од поплава од 
надлежног водопривредног предузећа (ВП „Галовица“) 
и преузима руковођење људством и механизацијом 
којим они располажу.
- ангажује савете МЗ и издаје им наређења о мерама које 
треба предузети за заштиту од поплава,
- организује непрекидно дежурство у Штабу,
- путем Центра за обавештавање и дежурног у Штабу 
прима информације од овлашћених осматрача о стању 
водостаја,

- на предлог одговорних лица из ЈВП „Воде Војводине“ 
и ВП „Галовица“ издаје одговарајућа упозорења и 
наређења правним лицима и грађанима о потенцијалним 
опасностима и потреби предузимања конкретних мера 
за спречавање поплава, односно санирање последица 
насталих поплавама,
- путем свих расположивих средстава информисања, 
непрекидно даје информације о стању и мерама које 
треба предузети за одбрану од поплава,
- по потреби доноси одлуку за ангажовање расположиве 
исправне механизације од свих власника, по основу 
радне обавезе, ради организације одбране од поплава,
- по потреби подноси захтев Министарству одбране за 
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 Задаци радних група при Штабу за одбрану од 
поплава и леда су:

1. Радна група за обезбеђење саобраћаја и веза има задатак 
да обезбеди регулисање саобраћаја, организује превоз 
механизације, материјала и људства, превоз евакуисаног 
становништва, поправку путева , ангажовање пловних 
објеката, обезбеђење телекомуникационе и радио везе, 
агрегата који служе за обезбеђење осветлења на местима 
где се изводе интервентни радови и дају информације 
Штабу о стању на терену.

2. Радна група за комуналне делатности има задатак 
да решава комуналне проблеме у граду и насељима 
угроженим поплавама, да обезбеди питку воду, одвођење 
отпадних вода, одржавање саобраћајница, спасавање 
материалних добара и објеката склоних рушењу.

3. Радна група за здравствену заштиту има задатак 

да обезбеђује санитетску заштиту становништва и 
радника који раде у одбрани од поплава, врши заштиту 
евакуисаног становништва, контролу јавних објеката за 
снабдевање пијаћом водом и слично.

4. Радна група за снабдевање има задатак да организује 
снабдевање становништва и радника који раде у 
одбрани од поплава, врши прихват и смештај угроженог 
становништва, снабдевање радних група потребним 
материјалом и алатом.

5. Радна група за евакуацију са угроженог дела подручја 
има задатак да организује евакуацију и прихват 
угроженог становништва и материјалних добара и 
организује њихов смештај.

6. Радна група за мобилизацију има задатак да се стара 
о формирању радних група и средстава за рад и у том 
смислу сарађује са Штабом.

ангажовање специјалних јединица и јединица опште 
намене цивилне заштите ради организације одбране од 
поплава,
- по потреби се обраћа са захтевом за помоћ надлежној 
јединици Војске Србије и надлежној јединици МУП – а 
у полицијској станици Инђија,
- издаје налоге за ангажовање комуналних, здравствених 
и других стручних служби, ради предузимање мера у 
зависности од дате ситуације,
- у случају потребе организације евакуације грађана, 
смештање материјалних средстава и организује њихово 
збрињавање,
- организује пружање материјалне и сваке друге 
помоћи правним лицима и грађанима за ублажавање и 
отклањање последица поплава.

 Основни задатак Општинског штаба за 
ванредне ситуације састоји се у координацији свих 
субјеката одбране и синхронизованом спровођењу 
свих планираних мера заштите од вода и леда.

 У организационој структури Штаба посебну 
улогу има главни руководилац одбране, који усклађује 
активности свих учесника у одбрани од поплава, 
затим представници водопривредних организација, 

као стручна лица која најбоље могу оценити размере 
поплаве, хидролошке услове водотока и тенденцију 
промена, као и техничке могућности одбране од великих 
вода.

 Штаб мора бити лоциран изван, непосредно 
угрожене зоне од поплава, због опасности од могуће 
изолације или могућности евентуалне евакуације. 
Потребно је да Штаб поседује оптималне услове 
комуникације а то значи да објекат у којој је смештен 
Штаб мора поседовати телефонске, радио везе, телекс 
као и остале техничке капацитете.
Штаб руководи свим активностима, почевши од првог 
упозорења и најаве поплаве, до проглашења престанка 
опасности. У току трајања одбране, Штаб мора бити 
стално у мобилном стању, са максималним степеном 
приправности за предузимање свих потребних мера 
заштите од вода.

А.2. РАДНЕ ГРУПЕ ШТАБА ЗА ОДБРАНУ ОД 
ПОПЛАВА И ЛЕДА 

 У циљу оперативне помоћи, Општински штаб 
за одбрану од поплава и леда организује радне групе и 
то:
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 У радне групе ангажују се стручњаци разних 
профила и њихов број се одређује у зависности од обима 
и задатака радних група.

Б. ПРЕДУЗЕЋА, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УСТАНОВЕ 
ЗАДУЖЕНИ ЗА ОПЕРАТИВНО СПРОВОЂЕЊЕ 

ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ЛЕДА НА ПОДРУЧЈУ 
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

 У циљу спровођења Плана одбране од поплава 
и леда општине Инђија посебно мера утврђених у тачки 

2., подтачка 3.- одређују се предузећа, организације и 
установе који се задужују за оперативно спровођење 
одбране од поплава и леда на подручју општине Инђија, 
као и лица за руковођење, одређена као одговорна лица:
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Г. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОСОБЉА ЗА 
РЕДОВНУ И ВАНРЕДНУ ОДБРАНУ  

ОД ПОПЛАВА И ЛЕДА

 Републичким оперативним планом одбране 
од поплава, техничко особље и радна снага надлежног 
водопривредног предузећа „Галовица“ Земун, задужени 
су за спровођење одбране од поплава, са потребном 
механизацијом и материјалом, да изврше све задатке 
у условима редовне и ванредне одбране од поплава на 
територији општине Инђија.
 У условима проглашења ванредног стања, 
ова механизација и радна снага могу бити недовољне 
за предузимање свих потребних мера, па је неопходно 
ангажовати сву расположиву механизацију других 
предузећа са територије Општине, а радну снагу по 
основу радне обавезе.

Д. ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ

 Штаб за ванредне ситуације Општине Инђија, 
у оквиру својих активности, предузима мере да се 
преко средстава јавног информисања становништво 

упозна са свим битним околностима у вези предстојеће 
поплаве, о предузетим мерама док је поплава у току, као 
и о престанку опасности од поплава и о предузимању 
даљих мера за отклањање последица поплаве.

 У спровођењу ових активности, јавност се 
обавештава о следећем:

1. о степену угрожености од поплаве,
2. о активностима које се предузимају да би се смањила 
штета на имовини,
3. о безбедоносним активностима и могућностима 
реконструкције на оштећеним објектима након поплаве 
и сл.

Е. ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

 Финансирање Одбране од поплава у условима 
редовне и варедне одбране од поплава, обезбеђује се из 
накнаде за одводњавање од ЈВП „Воде Војводине“ тј. из 
Фондова Републике Србије.
 Само у изузетним случајевима и то за 
интервенције које се не могу одложити, уз сагласност 
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председника општине Инђија, обезбедиће се неопходна 
средства из буџета Општине Инђија.

 Овај план објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“. 

ОПШТИНА ИНЂИЈА 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 08-13/2020-III
Дана: 11. маја 2020. године
Инђија

Председавајући,
Председник општине

Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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 На основу члана 61. став 1. тачка 11. Статута 
општине Инђија (“Службени лист општине Инђија“ 
бр. 5/2019) и члана 8. став 1. Правилника о коришћењу 
службених возила („Службени лист општине Инђија“, 
број 4/2019),
 Општинско веће општине Инђија на седници 
одржаној дана 15. маја 2020.   године, донело је

ОДЛУКУ

I
 Путничко возило марке „ЗАСТАВА 10“ 
регистарске ознаке IN006 CL, власништво Општинске 
управе општине Инђија, даје се на привремено 
коришћење Дому здравља „Др Милорад – Мика 
Павловић“ Инђија и то на период од годину дана од дана 
потписивања записника о примопредаји возила.

II
 Овлашћује се Председник општине да закључи 
Уговор о давању на привремено коришћење службеног 
возила из тачке I ове Одлуке, којим ће се уредити 
међусобна права и обавезе.
 Oвлашћује се Начелник Општинске управе 
општине Инђија да, након закључења Уговора о давању 
на коришћење службеног возила, потпише Записник о 
примопредаји возила из тачке I ове Одлуке.

III
 Oву Одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 404-96/2020-III
Дана: 15. маја 2020. године
Инђија

Председавајући,
Председник општине

Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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 На основу члана 61. став 1. тачка 11. Статута 
општине Инђија (“Службени лист општине Инђија“ 
бр. 5/19) и члана 8. став 1. Правилника о коришћењу 
службених возила („Службени лист општине Инђија“, 
број 4/19),
 Општинско веће општине Инђија на седници 
одржаној дана 11. маја 2020. године, донело је

О Д Л У К У

I
 Путничко возило марке „ЗАСТАВА 10“ 
регистарске ознаке IN 001-GJ, власништво Општинске 
управе општине Инђија, даје се на привремено 
коришћење Aгенцији за рурални развој општине Инђија 
д.о.о. и то на период од годину дана од дана потписивања 
Записника о примопредаји возила.

II
 Овлашћује се Председник општине да закључи 
Уговор о давању на привремено коришћење службеног 
возила из тачке I ове Одлуке, којим ће се уредити 
међусобна права и обавезе.
 Oвлашћује се начелник Општинске управе 
општине Инђија да, након закључења Уговора о давању 
на коришћење службеног возила, потпише Записник о 
примопредаји возила из тачке I ове Одлуке.

III
 Oву Одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 404-90/2020-III
Дана: 11. маја 2020. године
Инђија

Председавајући,
Председник општине

Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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 На основу члана 61. став 1. тачка 11. Статута 
општине Инђија (“Службени лист општине Инђија“ 
бр. 5/19) и члана 8. став 1. Правилника о коришћењу 
службених возила („Службени лист општине Инђија“, 
број 4/19),
 Општинско веће опптине Инђија на седници 
одржаној дана 11. маја 2020.године, донело је дана

ОДЛУКУ

I
 Путничко возило марке „ RENAULT“, 
модел MASTER“ регистарске ознаке IN-034-GT, 
власништво Општинске управе општине Инђија, даје 
се на привремено коришћење Центру за социјални рад 
„ДУНАВ“, Инђија и то на период од годину дана од дана 
потписивања записника о примопредаји возила.

II
 Овлашћује се Председник општине да закључи 
Уговор о давању на привремено коришћење службеног 
возила из тачке I ове Одлуке, којим ће се уредити 
међусобна права и обавезе.
 Oвлашћује се Начелник Општинске управе 
општине Инђија да, након закључења Уговора о давању 
на коришћење службеног возила, потпише Записник о 
примопредаји возила из тачке I ове Одлуке.

III
 Oву Одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 404-91/2020-III
Дана: 11. маја 2020. године
Инђија

Председавајући,
Председник општине

Владимир Гак, с.р.
-------------------------

 381
 На основу члана 26. Пословника о раду 
Општинског већа („Службени лист општина Срема“ 
број 40/08, 41/09, 15/10 и 20/10),
 Општинско веће општине Инђија на седници 
одржано 11. маја 2020. године доноси:

ЗАКЉУЧАК

I
 Лицима која су ангажована по уговору са 
Радарским центром „ФРУШКА ГОРА“ – Министарства 
унутрашњих послова – Центар за ванредне ситуације, за 
2020. годину, одобрава се исплата новчаних средстава у 
месечном износу од 9.000,00 динара нето, по стрелцу, за 
период 15.04.2020. - 15.10.2020. године.

II
 Исплата средстава из тачке I овог Закључка, 
извршиће се на терет средстава буџета општине Инђија 
за 2020. годину, на основу евиденције Центра за ванредне 
ситуације Министарства унутрашњих послова.

III
 О реализацији овог Закључка стараће се 
Одељење за финансије Општинске управе општине 
Инђија.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 43-7/2020-III
Дана: 11. маја 2020. године
Инђија

Председавајући,
Председник општине

Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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 На основу члана 29. став 1. тачка 10. Закона о 
смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/18), члана 
4. алинеја 8. Одлукe о организацији и функционисању 
цивилне заштите на територији општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 1/12), члана 
26. став. 1. Пословника о раду Општинског већа 
(„Службени лист општина Срема“, бр. 40/08, 41/09 
и 20/10), разматрајући Закључак Штаба за ванредне 
ситуације број 06-24-3/2020-I од 26. 02. 2020. године,
 Општинско веће општине Инђија на седници 
одржаној 11. маја 2020. године, донело је

ЗАКЉУЧАК
о набавци противградних ракета

I
 Одобрава се набавка до 50 противградних 
ракета у вредности од 1.500.000,00 динара (без ПДВ-а), 
а у циљу подизања нивоа ефикасности противградне 
заштите на територији општине Инђија у 2020. години.

II
 Након прибављања, противградне ракете 
уступиће се на трајно коришћење, без накнаде, 
Министарству унутрашњих послова Републике Србије, 
Сектор за ванредне ситуације, ради употребе за 
функционисање противградних станица на територији 
општине Инђија.

III
 О реализацији овог закључка стараће се 
Општинска управа општине Инђија.

IV
 Овај Закључак објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 43-6/2020-III
Дана: 11. маја 2020. године
Инђија

Председавајући,
Председник општине

Владимир Гак, с.р.
-------------------------

 383
 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 11. маја 2020. године усвојило је

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ 
ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 

ОД 01.01.2019. ДО 31.12. 2019. ГОДИНЕ

I. ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ИНЂИЈА

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ
1.1. Историјат развоја
 Јавно комунално преузеће „Водовод и 
канализација“ ЈП основано је 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, а 
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 послује по тржишним условима, у складу са 
законом и одлукама Скупштине општине Инђија, и то:
- Законом о јавним предузећима
- Законом о привредним друштвима
- Законом о комуналним делатностима
- Законом о јавној својини
- Законом о рачуноводству
- Законом о рачуноводству и ревизији
- Законом о утврђивању максималне зараде у јавном 
сектору
- Законом о буџетском систему
- Законом о заштити потрошача
- Законом о раду
- Законом о безбедности и здрављу људи
- Законом о привременом утвђивању основица за 
обрачун и исплату плата, односно зарада 
 и других примања код корисника јавних средстава
- Законом о јавним набавкама
- Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама
- Законом о привредним друштвима
- Законом о управљању отпадом
- Законом о амбалажи и амбалажном отпаду
- Законом 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 запошљављње и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава
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- Оснивачки акт предузећа
- Статут предузећа
- Колективни уговор
- Друга општа акта предузећа
- Одлуке Оснивача и Надзорног одбора
- Други прописи који се посредно или непосредно 
примењују

 Одлуке Оснивача: 

 Скупштина Општине Инђија је донела Решење 
о давању сагласности на Програм пословања за 2019. 
годину Јавног комуналног предузећа „Водовод и 
канализација“ Инђија ЈП Инђија под бројем 023-52-
1/2018-I од 28. децембра 2018. год. („Службени лист 
Општине Инђија бр. 29/18).
 Скупштина Општине Инђија је донела Решење 
о давању сагласности на Измене и допуне Програма 
пословања за 2019. годину Јавног комуналног предузећа 
„Водовод и канализација“ Инђија ЈП Инђија под бројем 
023-40-1/2019-I од 22. јула 2019.год. („Службени лист 
Општине Инђија бр. 18/19).
 Усвојене су 30.11.2019. и Измене и допуне 
Програма пословања (деловодни број 038-13/2019-2) 
на које је Скупштина општине Инђија дала сагласност 
доношењем решења дана 18.12.2019. године (број 
Одлуке 023-69-1/2019-I).

1.3. Додатне делатности
- Изградња цевовода и хидротехничких објеката,
- Припрема градилишта,
- Постављање електричних, водоводних и 
канализационих инсталација,
- Обављање инсталационих радова у грађевинарству, 
као и осталих специфичних грађевинских радова,
- Инжењерска делатност и техничка саветовања,
- Техничко испитивање и анализе,
1.4. Комерцијалне делатности – нема изнад основне 
делатности
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- 140/2017/1 од 19. јуна 
2017. године
1.9. Законски заступници - Драгољуб Трифуновић
1.10. Остала лица овлашћена за заступање - нема
1.11. ЈБКЈС - 83191
1.12. Отворени рачуни код пословних банака и Управе 
за трезор
Р.бр. Број рачуна Банка
1. 325-9500600018528-47 Војвођанска банка
2. 325-9500600018530-41 Војвођанска банка
3. 105-86056-75 АИК банка
4. 205-163568-10 Комерцијална банка
5. 205-261607-94 Комерцијална банка
6. 160-28332612 Банка Интеса
7. 250-2050000015020-80 ЕФГ банка

8. 200-26368440102996-45 Поштанска 
штедионица

9. 840-666743-39 Управа за Трезор

1.13. Власништво капитала - 100% у власништву 
Скупштине Општине Инђија
1.14. Расподела нето добити - Последњи пут извршена 
28.септембра 2015. године
1.15. Губитак
Исказани губици су последица вишегодишњег 
диспаритета продајне и цене коштања услуге 
водоснабдевања као и велики притисак трошка 
амортизације мрежа на пословни резулзат. Мреже 
углавном нису грађене из сопствених средстава већ из 
средстава самодоприноса и субвенцијама из буџета. 
Делатности водоснабдевања је високо капитално 
опремљена делатност. Надзорни одбор приликом 
усвајања кварталних извештаја о реализацији годишњег 
програма пословања предлаже мере за отклањање 
узрока.

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

2.1. Мисија
Основна мисија ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија 
је да садашњим и будућим корисницима осигура 
континуирано и сигурно снабдевање довоњном 
количином здравствено исправне квалитетне воде за 
пиће и ефикасно одвођење отпадних вода уз стални циљ 
очувања животне средине и здравља корисника услуга 
ЈП-ћа уз подршку шире друштвене заједнице.
2.2. Визија
Визија ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија огледа се 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 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,
- остварити највиши квалитет обављања услуга у сваком 
сегменту свог деловања,
2.3. Циљеви
Основни циљ ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија 
је повећање броја задовољних корисника што ће се 
постићи модернизацијом у пружању услуга и пријемом 
повратних информација од сталних корисника. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛОВАЊА

3.1. Садашња организација пословања

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА

ТЕХНИЧКИ 
СЕКТОР

ФИНАНСИЈСКИ 
СЕКТОР

СЕКТОР 
ОПШТИХ, 

ПРАВНИХ И 
КАДРОВСКИХ  

ПОСЛОВА 
Радна јединица 

водовода и 
канализације

Служба 
рачуноводствених 

и финансијских 
послова

Служба 
општих,правних 

и кадровских 
послова

Радна јединица 
фабрике воде 
и изворишта у 

Инђији

3.2. Предлози за измену систематизације радних места
 У циљу квалитетнијег и ефикаснијег обављања 
послова у наредном периоду планира се измена 
постојеће систематизације

4. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ

4.1. Квалификациона и старосна структура запослених
Квалификациона структура 83 запослених:
ВСС 16
ВС  4
ВКВ 10
ССС 21
КВ 32

Старосна структура 83 запослених
до 30 година  5
30-40 година 17
40-50 година 18
50-60 година 17
Преко 60 год. 24

4.2. Планирана маса зарада у 2019, години у периоду 
01.01.до 31.12. 2019. године
Планирано Остварено Индекс
88.274.093,00 80.718.261,00  91,44

4.3. Планирана маса накнаде надзорног одбора и 
планиране накнаде у периоду 01.01. до 31.12. 2019. 
године
Планирано Остварено  Индекс
1.380.000,00 1.358.282,00  98,43

5. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

5.1.Производ, цена, дистрибуција, промоција и др.
 Маркетинг стратедија ЈКП „Водовод и 
канализација“ Инђија омогућава да своје пословање 
усмерава ка корисницима услуга уз стални развој 
услуга. Политиком цена тежи се да у будућем периоду 
продајна цена одговара пуној цени пружених услуга 
односно трошковима пружених услуга. Положај 
јавних предузећа утврђен законом утиће на другачију 
промоцију и дистрибуцију у односу на реални сектор. 
Промоција као један од елемената маркетинг микса у 
ЈКП „Водовод и канализација“ углавном се састоји од 
односа са јавношћу са намером да се створи и одржи 
репутација предузећа и међусобно разумевање са 
корисницима услуга.

6. СЕГМЕНТАЦИЈА ТРЖИШТА

6.1. Тражња, понуда, набавка, конкуренција
 ЈКП-у „Водовод и канализација“ Инђија, 
поверне су делатности од општег интереса и због тога 
нема конкуренцију на терирорији општине Инђија 
односно има 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 купац и ефикаснијом наплатом 
потраживања, утиче се на повећање ликвидности 
предузећа. Због тога за наплату потраживања од 
свих категорија корисника услуга, ангажују се сви 
расположиви кадрови предузећа како би се повећао обим 
наплате из ранијих година, као и наплата потраживања 
из 2019. године. У том циљу користе се све мере које 
стоје на располагању предузећу, од опомена, утужења и 
остало.
6.3. Управљање доспећем обавеза
 Доспеле обавезе се редовно сервисирају 
у валутном року. Те податке у складу са Законом о 
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијлним 
трансакцијама у постављену апликацију од стране 
Управе за Трезор- Регистар измирења новчаних обавеза –  
РИНО, редовно се ажурира. 

7. СВОТ МАТРИЦА

7.1. Снаге, моћи, могућности, шансе, погодности, 
претње, слабости и опасности
 СВОТ анализа треба да установи разлику 
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 
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припрему воде за пиће.
 Претње; дотрајала опрема и делови 
дистрибутивних система и финансијске препреке за 
изградњу постројења за пречишћавање воде.

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 израдила „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 отпадниг 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 задовољањају 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 
граничних вредности емисије загађујућих материја. 
По наведеној Уредби, Постројења за прочишћавање 
отпадних вода из агломерација са оптерећењем већим од 
2000 еквивалент становника (ЕС) која своје комуналне 
воде испуштају у реципијент ускладиће своје емисије са 
граничним вредностима емисије загађујућих материја 
прописаних Уредбом најкасније до 31. децембра 2040. 
године.

9. ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД 01.01. 
до 31.12.2019. године

9.1. Биланс успеха - Пословни приходи износе 
190.857.000,00 динара, што чини остварење од 86,74% 
планских вредности, а последица је мањег обима услуга 
као и диспаритета цена. Други пословни приходи су 
400.000,00 динара што је 88,89% плана, и углавном су 
настали издавањем техничких услова за изградњу нових 
објеката.
 Пословни расходи износе 220.076.000,00 
динара што је реализација од 93,98%. У структури 
расхода на позицији Трошкови материјала реализација је 
138,61%, што је последица изградње делова водоводног 
и канализационог система и израде прикључака. На 
висину трошкова материјала утицали су и повећани 
трошкови хлорисања воде на Инђијском изворишту. 
Трошкови зарада и накнада зарада не прелазе план, стопа 
реализације износи 87,54%. Трошкови производних 
услуга су реализовани на нивоу од 67,47%, док су 
трошкови амортизације 102,30%, што је последица 

проширења дистрибутивне мреже у 2018. години. 
Нематеријални трошкови износе 74,29% плана.
 У извештајном периоду остварен је Пословни 
губитак у износу од 29.219.000,00 динара што чини 
207,48% предвиђене планске вредности.
 Финансијски приходи су реализовани са 54,64%, 
што је последица обрачуна камате на доцњу дужника за 
дуг везан за комуналне услуге.Финансијски расходи су 
реализовани са 456,67% и односе се на камате на јавне 
приходе након усаглашења стања, као и камате за лизинг 
накнаде.
 Остварен је Добитак из финасирања од 
4.781.000,00 динара са индексом реализације од 53,30%. 
Остали приходи су остварени са свега 16,69% вредности 
предвиђеним планом, и не представљају пословни циљ 
предузећа, док су Остали расходи остварени са 62,40%.
У 2019. год. планиран је Нето добитак од 487.000,00 
динара, а остварен је Нето губитак од 23.908.000,00 
динара, настао је услед мањег обима комуналниих 
услуга, диспаритета цена пошто је примена нових цена 
почела од 15.04.2018. године, као и високих трошкова 
амортизације мрежа.

9.2. Биланс стања - Стање сталне имовине у износу 
од 1.500.322.000,00 динара износи 98,69% планираног 
обима.;
 Стање нематеријалне имовине у износу од 
1.129.000,00 динара износи 499,56% планираног 
обима. У овој позицији имовине је софтвер и право 
закупа трафостанице ОЗЗ Срем Инђија за потребе 
водоснабдевања. Стање некретнина постројења и опрема 
у износу од 1.499.193.000,00 динара износи 98,63% 
планираног обима.Земљиште –нису планиране промене 
па је планирано вредност једнака реализованој.Стање 
грађевинских објеката у износу од 1.268.184.000,00 
динара износи 95,73% планираног обима На овој 
позицији очекује се значајно повећање пуштањем 
у функцију новоизграђених објеката намењених 
водоснабдевању у Чортановцима и новоизграђених 
бунара у Инђији и у Бешки. Стање постројења и опрема 
у износу од 47.555.000,00 динара износи 120,31% 
планираног обима. На висину ове билансне позиције 
највећи утицај имала је изградња повезног цевовода 
Инђија Бешка, адаптација пословне зграе, набавка багера 
и опреме за видео надзор.Стање осталих некретнина, 
постројења и опрема објеката износи 76 хиљаде динара 
као што је и планирано . Некретнине, постројења и 
опрема у припреми у износу од 180.964.000,00 динара 
износи 118,02% планираног обима. Разлог је изградња 
значајног капиталног објеката водовода повезни цевовод 
Инђија - Бешка, који још није пуштен у функцију што се 
очекује након завршетка градње и техничког прегледа 
објеката. Стање материјала, резервних делова, алата 
и ситног инвентара у износу од 18.686.000,00 динара 
износи 105,61% планираног обима. Стање потраживања 
по основу продаје у износу од 54.165.000,00 динара 
износи 93,84 % планираног обима. Стање других 
потраживања износи у износу од 14.827.000,00 
динара 125,98% планираног обима а односе се на 
потраживања за камату и остала потраживања у мањем 
обиму. Краткорочни финансијски пласман у висини од 
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15.000.000,00 динара – преставља позајмицу одобрену 
ЈП инђија Пут из Инђије. Позајмљена срества ће се 
вратити у уговореним роковима . Стање готовинских 
еквивалената и готовине у износу од 810.000,00 износи 
3,21% планираног обима . Разлог стања готовине много 
мањег у односу на план је значајније инвестирање из 
сопствених средстава (а није планирано ) , већи издаци 
за трошкове материјала ( пре свега хлора). Активна 
временска разграничења на групи рачуна 28 у износу од 
998.000,00 динара су оставарени у износу од 199,60 % 
планираног обима, углавном се односе на испостављен 
рачун за осигурање за будући период и делимично на 
лизинг накнаду. Стање укупне активе износи у износу 
од 1.616.100.000,00 износи 97,91 % планираног обима и 
последица је остварења претходно наведених позиција 
биланса стања. Ванбилансна актива је без промена и на 
нивоу плана. Ове позиције чини изграђена регионална 
канализација од Инђије до Старе Пазове као и улагања 
у Генерални пројекат водоснабдевања Источни Срем. 
Очекује се да се у наредном периоду реши пословно-
књижни статус имовине из ове евиденције . Стање 
капитала износи у износу од 1.402.574.000,00 динара 
је око 97,11% планираног обима. Капитал је преостали 
интерес у средствима предузећа након одбитка свих 
обавеза. Губици претходних година умањују вредност 
капитала те је неопходно донети пословне одлуке како 
се неби пословало са губитком, пре свега правовремено 
кориговати цене комуналних услуга у складу са потребама 
за ефикасно управљање комуналним системима. Стање 
основног капитала износи 100,00% планираног обима. 
Стање државног капитала износи 100,00 % планираног 
обима. Друштвени капитал износи 100,00 % планираног 
обима. Стање резерви износи 2.398 хиљада , односно 
100% планираног обима. Планирана је расподела добити 
која би се остваривала по годишњем обрачуну у резерве, 
али тек после покрића губитака из ранијих година. Није 
довољан номинални износ резерви за покриће губитка 
из претходног периода. Стање нереализованих губитака 
по основу хартија од вредности и других компоненти 
свеобухватног резултата није планирано а реализовано 
је у износу 184 хиљада, формирају се на крају године 
када се доноси одлука о резервисању за отпремнине за 
запослене. Губитак укупан износи 71.612.000,00 динара 
односно 237,03% планираног обима. Губитак ранијих 
година износи 47.704.000,00 динара односно 157,90 
планираног обима - могуће је извршити покриће губитка 
ранијих година из средстава резерви или на терет 
нераспоређене добити или на терет капитала. Губитак 
текуће године у висини 23.908.000,00 динара није 
планиран. Опширније образложење дато је у уводним 
напоменама Биланса успеха . Стање дугорочних 
резервисања и обавезе у износу од 82.503.000,00 динара 
износе 64,54 % планираног обима . Резервисања се 
односе на отпремнине за запослене у складу са МРС 
19 , дугорочне обавезе код нас настају и као пренос 
субвенција за изградњу капиталних објеката и могу 
бити конвертоване у капитал по завршетку изградње. 
Стање дугорочних резервисања за отпремнине за 
запослене у износу од 8.308.000,00 динара износи 
107,92 % планираног обима. Обрачун ове обавезе се 
врши годишње једном, на крају пословне године, по 

објављивању неопходних података за обрачун. Стање 
резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених -  
образложено у претходној тачки. Дугорочне обавезе 
износе 68.772.000,00 односно 57,24 %,. Дугорочне 
обавезе чине обавезе које се могу конвертовати у капитал 
су настале од државних субвенција. Када се објекти 
који су грађени из ових средства пусте у функцију уз 
одговарајућу одлуке надлежних органа извршиће се 
конверзија ове обавезе у капитал . Обавезе по основу 
финансијског лизинга настале су куповином возила 
у 2018. и багера у 2019. години . Стање одложених 
пореских обавеза износе 30.499.000,00 динара односно 
117,30 % планираног обима. Одложене пореске обавезе 
су према Међународном рачуноводственом стандарду 
12 износи пореза на добитак плативи у будућим 
периодима у односу на опорезиве привремене разлике.  
Настају као привремен разлике између рачуноводствене 
и пореске основице за обрачун амортизације основних 
средстава. Стање краткорочних обавезе износе у износу 
од 100.524.000,00 динара 200,53% планираног обима. 
Стање слабије ликвидности наглашено је значајним 
трошењем средстава за хлорисање, и инвестирањем 
из сопствених средстава . Стање примљених аванса 
депозита и кауција износи 1.245.000,00 динара што 
је 155.24% планираног износа. Стање обавезе из 
пословања у износу од 33.721.000,00 динара износе 
361,66 % планираног обима а углавном се односе на 
обавезе према добављачима (већим делом изградња 
повезног цевовода и обавеза за постављен видео надзор). 
Стање билансне позиције Остале краткорочне обавезе у 
износу од 933.000,00 динара односно 466,50 % односе 
се на укалкулисане обавезе за зараде и остале трошкове 
запослених за месец децембар . Ове обавезе исплаћене 
су почетком јануара 2020. године. Стање билансне 
позиције Обавезе по основу пореза на додату вредност 
не постоје а планиран је износ од 500.000,00 динара. 
Разлог је већи износ претходног ПДВ у примљеним 
рачунима за изведене радове . Стање билансне позиције 
Обавезе за остале порезе доприносе и друге дажбине у 
износу од 76.000,00 динара односе се на обавезе за јавне 
приходе по основу отпремнина запосленим за одлазак у 
пензију. Ова обавеза је измирена почетком јануара 2020. 
године. Пасивна временска разграничења у износу од 
62.331.000,00 динара односе се на одложене приходе 
односно примљене субвенције за изградњу капиталних 
објеката. Укупна пасива резултат је реализација горе 
наведених појединачних билансних позиција и једнака 
је укупној активи предузећа. Ванбиланса пасива је на 
планираном нивоу.

9.3. Извештај о токовима готовине - Приливи готовине 
из пословних активности у износу од 241.028.000,00 
реализовани су у висини од 101,72% планираног износа. 
Продаја и примљени аванси у износу од 210.141.000,00 
реализовани су у висини од 95,48% планираног износа. 
Примљене камате из пословних активности у износу 
од 3.446.000,00 реализоване су у висини од 38,29 % 
планираног износа а мање су од планираних јер је 
смањена наплата старијих потраживања (поднет је већи 
број тужби за старија потраживања). Остали приливи 
из редовног пословања у износу од 27.441.000,00 
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реализовани су у вишесруко већем обиму од планираног 
износа, а односе се на прилив по повраћаја позајмице 
од ЈП Ингас у износу од 15.000.000,00 динара. 
Одливи готовине из пословних активности у износу 
од 201.720.000,00 реализовани су у висини од 98,56 
% планираног износа. Исплате добављачима и дати 
аванси у износу од 106.520.000,00 реализовани су 
у висини од 103,70 % планираног износа. Зараде, 
накнаде зарада и остали лични расходи исплаћени су 
у висини од 93,903.000,000 динара и износе 92,92 % 
планираног обима. Плаћене камате су реализоване у 
износу од 128.000,000 динара , што износи 426,67 % 
планираног обима а повећање је настало по основу 
уговора о финансијском лизингу . Одливи по основу 
осталих јавних прихода исплаћени су у висини од 
2.176.000,00 динара и износе 111,59 % планираног 
обима. Нето прилив готовине из пословних активности 
у износу од 39.301.000,00 остварен је у висини од 
121,80% планираног обима и резултат је претходно 
образложених токова готовине. Одливи готовине из 
активности инвестирања у износу од 62.615.000,00 
односе се на исплате добављачима за основна средства 
покретна и непокретна. Одливи готовине из активности 
финансирања у износу од 15.000.000,000 динара 
реализовани су а нису планирани , и односе се на 
позајмицу дату ЈП Инђија Пут. Свега прилив готовине 
последица је горе наведених разлика између плана и 
реализације. Свега одлив готовине последица је горе 
наведених разлика између плана и реализације. Нето 
одлив готовине остварен је а планиран је у мањем 
обиму . Готовина на почетку обрачунског периода 
износила је 24.124.000.00 динара . Готовина на крају 
обрачунског периода износи 810.000,00 динара односно 
3,21% планираног обима и последица је горе наведених 
разлика између плана и реализације.
 Трошкови запослених – позиције трошкова 
запослених не прелазе планиране износе а одступање је 
само код структуре запослених на одређено и неодређено 
време.

 Динамика запослених - на крају извештајног 
периода предузеће има 78 радника (84 али су 4 запослени 
отишли у пензију на крају 2019. године), од тога 69 
на неодређено и 9 на одређено, те ке број запослених 
у складу са Одлуком Скупштине општине Инђија о 
максималном броју запослених на неодређено време. 

 Кретање цена прозвода и услуга – последња 
корекција цена била је 15.04.2018.године и очекује 
се сагласност оснивача да се усклађивање врши сваке 
године.

 Субвенције и остали приходи из буџета - у прва 
три квартала 2019.год. предузеће је добило средства 
(остали приходи из буџета) у износу од 26.253.152,65 
динара за изградњу повезног цевовода Инђија- Бешка и 
Бунар Б25.
 Средства за посебне намене – трошкови за 
спортске намене, за донацију и за спонзорство и оне су 
реализовне до нивоа планом предвиђених средстава. 
Средства за донацију и спонзорство одобрава Надзорни 

одбор предузећа. Средства планирана за рекламу 
реализована су изнад планираног нивоа, као и средства 
за репрезентацију ( у ову позицију улазе сви трошкови 
за кафу, сокове и чај у просторијама предузећа као и 
средства за исхрану радника у дане када се отклањају 
хаваријски кварови). Средства планирана за остале 
намене су потрошене у већем обиму од плана због 
куповине карата за коришћење базена.

 Извештај о инвестицијама – у извештајном 
периоду реализоване су инвестиције:
- Завршени су радови н иградњи Повезног цевовода 
Инђија - Бешка - Фаза I (oд фабрике Грундфосс до шахта 
Ш6 код ЦС Бешка – Југ). Изграђена је водоводна мрежа у 
дужини 4049 метара. Вредност изведених радова износи 
26.021.872,22 динара. Изградња је суфинансирана од 
стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство, Општине Инђија и ЈКП 
„Водовод и канализација“ Инђија.
- Изведени су радови по пројекту Изградња сабирних 
цевовода и батерија бунара Б23, Б24 и Б25 на инђијском 
изворишту на катастарским парцелама 7510/16, 7510/20, 
7510/24 и 7710/14, цве к.о. Инђија – фаза II /Опремање 
бунара Б-24д и Б-24п и напојни вод/. Извођењем ових 
радова омогућено је пуштање у рад батерије бунара 
Б-24 и даља стабилизација водоснабдевања у општини 
Инђија. Уговорена вредност радова износи 7.439.762,25 
динара без ПДВ-а.
- Општина Инђија је потписала уговор са Покрајинским 
секретаријатом за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство о додели бесповратних средстава 
за суфинансирање Изградње сабирних цевовода 
и батерија бунара Б23, Б24 и Б25 на инђијском 
изворишту на катастарским парцелама 7510/16, 
7510/20, 7510/24 и 7710/14, све к.о. Инђија – фаза IV/
Изградња сабирног цевовода, напојног вода и бушење 
и опремање бунара Б-25д и Б-25п/. Укупна вредност 
пројекта износи 28.303.721,93 динара. Наведену 
изградњу суфинансираће Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од 
69% од укупне вредности пројекта, а општина Инђија у 
износу 31% од укупне вредности пројекта. Спроведена је 
јавна набавка и потписан је уговор са извођачем радова. 
Вредност радова на основу уговора са извођачем износи 
27.838.974,50 динара. Завршетак радова се очекује у 
првом кварталу 2020. године.

9.4. Неуплаћени уписани капитал
Нема.
9.5. Основна средства у посматраном периоду
Исказано у билансу стања.
9.6. Обавезе из пословања у извештајном периоду
Сервисирају се у складу са расположивим новчаним 
средствима.
9.7. Финансијска задуженост у извештајном периоду
 У наведеном периоду тј. да на дан 31.12.2019. 
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.
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9.8. Извори финансирања на основу задужености у 
извештајном периоду
9.9. Финансијске информације
Исказано у билансу стања.
9.10. Финансијски показатељи у извештајном периоду
Исказано у билансу стања.
9.11. 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 средстава указује на значају истих као општег 
добра те је из тих разлога оцена рентабилности нешто 
другачија у односу на реални сектор. Ако знамо да је 
рентабилност предузећа, способност да са уложеним 
средствима оствари максимални профит, онда у овом 
случају капиталних улагања, максимални профит је то 
што ће грађани општине имати непрекидно квалитетну 
комуналну услугу у одрживом систему.
9.12. Ризици; оперативни, пословни, финансијски и 
комбиновани
 Пословање предузећа је изложено различитим 
ризицима; финансијским (девизном и каматном), 
кредитном и ризику ликвидности. Финансијски ризици 
се сагледавају на временској основи и превасходно се 
избегавају умањењем изложености предузећа овим 
ризицима. Предузеће не користи никакве финансијске 
инструменте од ефеката финансијских ризика за 
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 
придуство 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, 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 које представља ризик да дужник 
неће бити у могућности да дуговања према предузећу 
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 партнерима 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 предузећа. 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 свком тренутку мора да 
испуни све своје обавезе. Предузеће управља ризиком 
ликвидности одржавањем адекватног односа прилива 
финансијских средстава и доспећа обавеза
9.13. 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 1.475.057.000,00 динара, а стална 
имовина 1.494.137.000,00 динара. Нето обртни фонд је 
19.080.000,00 динара. Из дугорочних извора предузеће 
је покрило сталну имовину и још остаје значајан износ 
за обртну имовину и има дугорочну финансијску 
равнотежу.
9.14. Вертикална анализа биланса стања је однос 
појединих билансних позиција у односу на одређену 
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 биланс стања
       Проценат
Концесије, патенти, лиценце, робне и 
услужне марке, софтвер и остала права

0,07

Остала нематеријална имовина 0,00
Земљиште 0,15
Грађевински објекти 78,47
Постројења и опрема 2,94
Некретнине,постројења и опрема у 
припреми

11,20

Одложена пореска средства 0,08
Материјал, резерви делови, алат и ситан 
инвентар

1,16

Плаћени аванси 0,53
Купци у земљи 3,35
Друга потраживања 0,92
Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0,93
Готовински еквиваленти и готовина 0,05
Порез на додатну вредност 0,09
Активна временска разграничења 0,06
УКУПНА АКТИВА 100,00



Број 13, страна број  459                                Службени лист општине Инђија                                Среда 20. мај 2020.

Ред. 
бр.

1. ГРАЂВИНСКИ ОБЈЕКТИ И ПОСТРОЈЕЊА Корисни 
век трајања 
амортизације

Стопа -% 
амортизац.

1.1. Грађ.објекти високоградње и нискогр. Армиран. конструкције (резервоари, 
водоторњеви, водоводна мрежа, управне зграде), као и постројења која се 
сматрају грађевинским објектом

76,92  1,30

1.2. Грађевински објекти-бунари 15  6,67
1.3. Остали грађевински објекти 10 10

 2. ОПРЕМА
2.1. Опрема-електромашинска, производна и преносна опрема, опрема за 

хлорисање и постројења осим постројења који се наводе под тачком 1.1.
 5 20

2.2. Погонски и пословни инвентар (стројеви, алати, транспортна средства и 
уређаји)

10 10

2.3. Намештај, пословни инвентар, остала канцелар. опрема 10 10
2.4. Рачунска опрема, софтвер, телекомуникацијска опрема, путничка моторна 

возила, возила на моторни погон и прикњучни уређаји
 5 20

3. ТРАЈНИ НАСИПИ 10 10
4. ОСНОВНО СТАДО  5 20
5. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА  5 20
6. ОСТАЛА НЕПОМЕНУТА СРЕДСТВА 10 10

Пасива биланс стања
       Проценат
Државни капитал 90,17
Друштвени капитал 0,90
Резерве 0,15
Нереализовани губици по основу 
ХОВ и других компоненти осталог 
свеобухватног резултата

-0,01

Нераспоређени добитак ранијих година 0,01
Губитак ранијих година -2,95
Губитак текуће године -1,48
Резервисања за накнаде и друге 
бенефиције запослених

0,51

Обавезе које се могу конвертовати у 
капитал

4,25

Обавезе по основу финансијског лизинга 0,33
Одложене пореске обавезе 1,89
Краткорочне финансијске обавезе 0,14
Примљени аванси,депозити и кауције 0,08
Добављачи у земљи 2,09
Остале краткорочне обавезе 0,06
Обавезе по основу пореза на додатну 
вредност

0,00

Обавезе за остале порезе,допр. и друге 
дражбине

0,00

Пасивна временска разграничења 3,86
УКУПНА ПАСИВА 100,00

9.15. Рачуноводствене политике и рачуноводствни 
стандарди
 У предузећу је усвојен Правилник о 
рачуноводству ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија. По 
овом Правилнику, предузеће је усвојило начела, правила 
и сл. а за припремање и приказивање финансијских 
извештаја у складу са Међународним стандардима 
финансијског извештавања.
 Предузеће се у пословању придржава усвојених 
начела по овом Правилнику.
 Неколико примера;
 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 дужи од годину дана. Почетно мерење 
некретнина, постројења и опреме који испуњавају 
услове за признавање као стално средство, врши се по 
набавној цени или по цени коштања.
 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;



Број 13, страна број  460                                Службени лист општине Инђија                                Среда 20. мај 2020.

 Основицу за обрачун амортизације 
некретнина,постројења и опреме чини набавна вредност, 
односно цена коштања умањена за преосталу вредност.
 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 
која не удовољавају овом услову, исказују се као обртна 
средства(залихе).
 Резервни делови (Члан20.)
 Као стално средство исказују се резерви делови 
чији је век трајања дужи од годину дана. Такви резервни 
делови,по уградњи,увећавају књиговодствену вредност 
средстава у који се уграђују. Резервни делови који не 
задовољавају услове горе наведене, исказују се као 
трошак пословања.
 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 материјала,недовршене производње,готових 
производа и робе рачуноводствено се обухватају у 
складу са МРС 2 – Залихе.
 Правилником, по члановима истог, обухваћене  
су све рачуноводствене позиције које се користе у 
редовном пословању предузећа. Како је поменито, 
предузеће се у пословању придржава одредби 
Правилника о примени рачуноводствених политика 
стандарда.
9.16. Евиденција судских спорова са запосленима
 Предузеће нема судских спорова са запосленима.
9.17. Евиденција судских спорова са купцима
 30 извршних поступака због неплаћених 
потраживања.
9.18. Евиденција судских спорова са добављачима
 Предузеће нема судских спорова са 
добављачима.
9.19. Евиденција судских спорова са осталим 
повериоцима
 Три судска спора, један ради дуга а друга два 
ради накнаде штете.
9.20. Извештаји о учинцима П, ПА, ПЈ
 Извештаји о учинцима се редовно достављају у 
складу 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.Електронско 
пословање обавља се на рачунарима, који за оперативне 
системе имају минимално инсталиран Wиндоwс 
7. Систем наплате се обавља путем терминала за 
електронску наплату. Возила предузећа се прате путем 
ГПРС-а док се у објекте предузећа постепено уводи 

видео надзор.
11. ИНВЕСТИЦИЈЕ 
11.1. План инвестиција и реализација у посматраном 
периоду
- Завршени су радови нa иградњи Повезног цевовода 
Инђија - Бешка - Фаза I (oд фабрике Грундфосс до шахта 
Ш6 код ЦС Бешка – Југ). Изграђена је водоводна мрежа 
у дужини 4049 метара. Вредност изведених радова 
износи 26.021.872,22 динара. 
- Изведени су радови на изградњи сабирних цевовода и 
батерије бунара Б23, Б24 и Б25 на инђијском изворишту 
- II фаза (опремање бунара Б24д и Б24п и напојни вод). 
Вредност радова износи 7.439.762,25 динара. Радови на 
реализацији предметног пројекта су завршени.
- Општина Инђија је потписала уговор са Покрајинским 
секретаријатом за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство о додели бесповратних средстава за 
суфинансирање Изградње сабирних цевовода и батерија 
бунара Б23, Б24 и Б25 на инђијском изворишту на 
катастарским парцелама 7510/16, 7510/20, 7510/24 и 
7710/14, све к.о. Инђија – фаза IV/Изградња сабирног 
цевовода, напојног вода и бушење и опремање бунара 
Б-25д и Б-25п/. Укупна вредност пројекта износи 
28.303.721,93 динара.
- Изградња повезног цевовода Инђија-Бешка - фаза 
II ( грађевински радови шахта Ш6, хидромашинско и 
електро опремање). Вредност радова износи 2.150.000,00 
динара.
11.2. Извори инвестирања за наведене инвестиције у 
посматраном периоду
1. Изградња повезног цевовода Инђија-Бешка-Фаза I. 
Вредност изведених радова износи 26.021.872,22 динара. 
Изградња је суфинансирана од стране Покрајинског 
секретаријата за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство, Општине Инђија и ЈКП „Водовод и 
канализација“ Инђија.
2. Изградња сабирних цевовода и батерије бунара Б23, 
Б24 и Б25 на инђијском изворишту - II фаза. Вредност 
изведених радова износи 7.439.762,25 динара. Пројекат 
је у потпуности финансиран из средстава ЈКП „Водовод 
и канализација“ ЈП.
3. Изградња сабитних цевовода и батерија бунара Б 23, 
Б 24 и Б 25 на Инђијском изворишту на катастарским 
парцелама 7510/16, 7510/20, 7510/24 и 7710/14, све 
к.о. Инђија – фаза IV (изградња сабирног цевовода), 
напојног вода и бушење и опремање бунара Б-25 д и 
Б-25 п). Наведену изградњу суфинансираће Покрајински 
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство у износу од 69% од укупне вредности 
пројекта, а општина Инђија у износу 31% од укупне 
вредности пројекта. Спроведена је јавна набавка и 
потписан је уговор са извођачем радова. Вредност радова 
на основу уговора са извођачем износи 27.838.974,50 
динара. Завршетак радова се очекује у првом кварталу 
2020. године.
4. Изградња повезног цевовода Инђија-Бешка - фаза 
II ( грађевински радови шахта Ш6, хидромашинско и 
електро опремање). Вредност радова износи 2.150.000,00 
динара. Радове ће у потпуности финансирати ЈКП 
„Водовод и канализација“
11.3. План јавних набавки за наведене инвестиције у 
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извештајном периоду
 План јавних набавки за наведене инвестиције у 
периоду од 01.01. до 31.12.2019. године
-Изградња повезног цевовода Инђија-Бешка, фаза I, ова 
јавна набавка проведена је у 2018. године
-Изградња повезног цевовода Инђија-Бешка, фаза II, 
закључен уговор са изабраним понуђачем у току јуна 
2019. године.
12. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
12.1. Генерални план јавних набавки за извештајни 
период
План јавних набавки у извештајном периоду износи:
План јавних набавки у посматраном периоду износи:
Ред.бр. Назив Динара 
1. Добра 120.580.000,00
2. Услуге  33.758.993,00
3. Радови 211.325.880,00

13. СУБВЕНЦИЈЕ
13.1. Субвенције у извештајном периоду
- Повезни цевовод Инђија - Бешка 17.901.460,30 рсд
- Бунар Б 25 - 8.351.692,35 рсд.
14. НЕФИНАНСИЈСКЕ ДИМЕНЗИЈЕ АНАЛИЗЕ 
КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИКАЗАТИ У СТРУКТУРИ 
ИЗВЕШТАЈА
14.1. Мерило потрошача
14.2. Мерило интерних процеса
14.3. Мерило учења и раста
Квалификациона структура запослених у %
ВСС 16,8
ВС  5,5
ВКВ 10,5
ССС 16,9
КВ 50,8

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 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 способност,
ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ ЦИЉЕВИ
Процес израде програма 
пословања

Планско контролисање 
прихода и расхода

Процес обрачуна и 
исплата зарада

Правовремен и тачан 
обрачун зарада

Процес набавке Благовремена и исправно 
спроведена ЈН-ка

Процес плаћања Благовремено и тачно 
измирење обавеза

Процес књижења Правовремено и тачно 
евид. посл. промена

Израда финансијских 
извештаја

Благовремени и тачни 
финансијски извештаји

17. ФИНАНСИЈСКА ПОЛИТИКА
17.1. Циљ и принципи финансијске политике
 ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија, својим 
одлукама и активностима има за циљ да омогући трајну 
способност плаћања, трајну способност финансирања, 
трајну способност инвестирања и повећања имовине 
предузећа.
 Принципи финансијске политике предузећа су 
стабилност, рентабилност, ликвидност, независност 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, 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 и у том смислу потребна су заједничка улагања.
17.4. Политика ликвидности
 Свакодневно се планира прилив и одлив 
новчаних средстава, прати се ликвидност и доносе 
одлуке за спречавање могуће неликвидности.
17.5. Финансијско тржиште
 Нема пословања на финансијском тржишту
17.6. Утицај фискалне политике на финансијску 
политику предузећа
 Постоје директни ефекти иутицај фискалне 
политике на финансијску политику предузећа кроз 
повећање или смањење пореза и осталих фискалних 
обавеза и индиректан утицај путем ефекта на тражњу и 
доходак.
18. ФИНАНСИЈСКО ПЛАНИРАЊЕ
18.1. Модели финансијског планирања
 Финансијским планирањем дефинишу се 
потребна финансијска средства у функцији постављених 
циљева пословања. У том смислу, дефинише се време, 
количина, извор и структура 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 однодно тромесечног програма 
пословања јавног 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 физиког обима 
остварења 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 јавног 
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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 
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ИНЂИЈА У 
ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ОД 01.01. ДО 31.12. 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.
2. Структура основног капитала је 99,02% државни у 
власништву Оснивача и 0,98% друштвени.
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 периоду, у Билансу успеха на позицији – 
пословни приходи индекс реализације је 86,74%. 
Пословни расходи, индекс од 93,98%.
6. У извештајном периоду, остварен је губитак у 
пословању у апсолутном износу од 23.908.000,00 
динара. На резултат пословања, поред трошкова 
енергената велики утицај имају повећани трошкови 
хлора, материјала услед изградње нових прикључака, 
трошкови хтз опреме као и амортизације мрежа. У 
будућем периоду неопходно је решити статус мрежа 
на коришћењу према Закључку Државне ревизорске 
институције. Очекује се сагласност оснивача да се 
усклађивање цена услуга водоснабдевања и одвођења 
отпадних вода врши сваке године.
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 пословало са губитком. 
Узроци пословања са губитком су наведени и 
очекује се реализација предложених мера како би 
се уочени узроци који утичу на пословни резултат у 
догледно време отклонили. Предузеће се у пословању 
придржавало важећих законских прописа, интерних 
аката и Одлука Оснивача у извештајном периоду.

II. ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ИНЂИЈА

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЈКП 
„ КОМУНАЛАЦ“ 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.
1.2.Законски оквири пословања
 Делатност предузећа регулисана је Законом и 
општинским одлукама и то:
- 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. 
 Одлуке Оснивача
 Скупштина Општине Инђија донела је 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).
 Скупштина Општине Инђија донела је Решење 
о давању сагласности на Измене Програма пословања за 



Број 13, страна број  463                                Службени лист општине Инђија                                Среда 20. мај 2020.

2019. годину ЈКП „Комуналац“ Инђија бр: 023-41/2019-I 
од 22. јула 2019.год. („Сл. лист Општине Инђија бр.
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 јавног предузећа Инђија, Војводе Степе 
20/3
1.8. Директор јавног предузећа: Душан Лемаић, Решење 
о именовању број 02.-121/2018-I од 18.јуна 2018. године
1.9. Остала лица за заступање: Нема осталих лица за 
заступање
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
Р.бр. Број рачуна Банка
1. 310-4068-37 НЛБ Банка
2. 105-86020-86 АИК Банка
3. 160-100850-28 Банка Интеса
4. 205-65064-60 Комерцијална 

банка
5. 170-30008455000-73 Уницредит 

банка
6. 200-2993960101996-76 Поштанска 

штедионица
7. 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 предузееће 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 извештајном периоду није 
пословало са губитком.
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.
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
- 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.
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3. ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛОВАЊА
3.1. Садашња организациона шема пословања

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА

ТЕХНИЧКИ 
СЕКТОР

ФИНАНСИЈСКИ 
СЕКТОР

СЕКТОР 
ОПШТИХ, 

ПРАВНИХ И 
КАДРОВСКИХ  

ПОСЛОВА 
Служба 

управљања 
комун. отпадом 

и одржавања

Рачуноводствена 
служба

Општи и правни 
послови

- РЈ прикупљања 
комуналног 

отпада

Комерцијална 
служба

Кадровски 
послови

- РЈ одржавања 
возног парка 
и комуналне 

опреме

Послови 
безбедности и 
здравља људи

Служба 
зеленила и 
чистоће и 

одржавања 
гробља

- РЈ зеленила и 
чистоће

- РЈ одржавања 
гробља

- Погребне 
продавнице
- Послови 

зоохигијене

3.2. Систематизација радних места
 Систематизација предвиђа 67 радних места и 
132 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 21
ВШС  3
ВКВ  1
ССС 33
КВ 30
ПК 11
НК 49

Старосна структура 148 запослених: 

До 30 год. старости  9
Од 30 до 40 година 53
Од 40 до 50 година 32
Од 50 до 60 година 47
Преко 60 година  7

4.2. Планирана маса зарада (БРУТО 2) за период 01.01. 
до 31.12.2019. године
Планирано Остварено Индекс
129.462.146,00 122.498.429,00 94,62

4.3. Планиране накнаде Надзорног одбора у 2019. у 
периоду 01.01. до 30.09. 2019. године
Планирано Остварено Индекс
1.000.000,00 1.151.037,00 115,10

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.
 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 јединствена цена за 
услугу одвожења отпада за домаћинства у износу од 
6,237 РСД м2/месечно, дата је сагласност Председника 
општине решењем бр. 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 
потраживања у 2019. години. У том циљу ћемо користити 
све мере наплате које стоје на располагању предузећу, од 
опомена, утужења и слично.У овој години тј.од 01.01. до 
31.12.2019.године корисницима који имају дуг већи од 
10 рачуна послато је укупно 1.393 опомена пред тужбу 
за услугу одвожења смећа, а такође, послато је 457 
предлога за извршење.
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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 четвртог квартала 
2019.године су:
 Обавезе по основу финансијског лизинга-један 
део на дугорочним обавезама у износу од 977.000,00 
динара и део на краткорочним обавезема (до једне 
године) у износу од 5.000,00 динара.
 Обавеза по основу пореза на додату вредност 
за децембар месец у износу од 1.548.000,00 динара која 
доспева 15.01.2020.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 унапређењу 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 циљу који 
се тичу заштите животне средине.
9. ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 
01.01.2019. ДО 31.12. 2019. ГОДИНЕ
9.1. БИЛАНС УСПЕХА
 Пословни приходи износе 241.105.000,00 динara 
што је 92% плана. У структури Пословних прихода 
највећи удео имају Приходи од продаје производа и 
услуга и односе се највише на услуге, а реализовани 
су са индексом реализације од 91%. Део ових прихода 
су и приходи од одржавања јавних зелених површина и 
реконструкцију паркова и објеката од објеката од општег 
интереса. Приходи од премија, субвениција, дотација и 
донација су 6.913.000,00 динара, што је 106% плана.
 Пословни расходи износе 237.125.000,00 
динара што је индекс од 92%. Трошкови материјала су 
реализовани са 85%. Трошкови горива и енергије износе 
86% плана. Зараде не прелазе плански оквир - индекс 
реализације је 94%. Одступање на позицији Трошкови 
амортизације са индексом реализације од 110% настало 
је услед инвестирања у основна средства. Нематеријални 
трошкови чине 64% планских вредности и везани су за 
трошкове изврешења наплате.
 Пословни добитак је већи од планиране 
вредности, реализација је 3.980.000,00 динара што 

је 190% плана. Финансијски приходи су 3.055.000,00 
динара што је 87% плана, а то је последица обрачуна 
камате за доцње дужника као и позитивне камате за 
средства на текућем рачуну НЛБ банке. Финансијски 
расходи су 778.000,00 динара што је 78% плана. Смањује 
се удео камата по судским трошковима за уједе паса, 
тако да у фин.расходима чине свега 9%.
 Пословна година завршена је са нето добитком 
од 886.000,00 динара што је 91% од планираних 
972.000,00 динара.

9.2. Биланс стања – Стална имовна на дан 31.12.2019. 
год. износи 203.444.000,00 што је индекс релаизације 
101%. Нематеријална имовина је планирана у 
износу од 119.940.000,00, а како је салдо пренет на 
одогварајуће позиције некретнине, постројења и 
опреме, реализација је 86.000,000 динара На позицији 
Некретнине, постројења и опрема реализација 247% 
тј. 203.244.000,00 динара. Дугорочни финансијски 
пласмани и Дугорочна потраживања су са индексом 
реализације 49%. Одложена пореска средства износе 
99% плана. Обртна имовина износи 66.758.000,00 
динара што је 81% плана. На позицији Залиха индекс 
реализације је 77% планиране вредности. Потраживања 
по основу продаје износе 28.538.000,00. динара што је 
остварење од 81%. У циљу боље наплате корисницима 
који имају преко 10 неплаћених рачуна за одношење 
смећа послата је укупно 1.393 опомена пред тужбу, 
а у четвром кварталу и 457 предлога за извршење. 
Краткорични финансијски пласмани су 88% плана 
и представљају портаживања од купаца за погребну 
опрему, потражвиања од ПИО фонда за рефундације и др. 
Готовински еквиваленти и готовина су 96% планиране 
вредности. Активна временска разграничења износе 
1.866.000,00 динара што је 26% плана. Укупна Актива на 
дан 31.12.2019. год. износи 277.921.000,00 динара што 
је 95% планиране вредности. Ванбилансна актива као 
и пасива износе 10.332.000,00 динара. Капитал износи 
201.020.000,00, што је без одступања. Резерве износе 
4.158.000,00 динара што је 122% плана. Нераспоређени 
добитак износи 5.800.000,00 динара што је реализација 
од 99%. Нераспоређени добитак текуће године износи 
886.000,00 динара. Дугорочна резервисања су 105% 
плана и чине их резервисања за судске спорове 
и отпремнине запослених. Дугорочне обавезе су 
11.477.000,00 динара, остварене са 104% и односе се на 
обавезе за дугорочни кредит и обавезе за финансијски 
лизинг. Краткорочне обавезе су 56.843.000,00 динара. 
са стопом реализације од 78% плана, и редовоно 
се сервисирају. Краткорочне финансијске обавезе 
планиране су у висини од 999.000,00 динара а 
реализације је 10.035.000,00. Обавезе из пословања су 
са индексом реализације од 74% и већим делом их чине 
обавезе према добављачима, које се редовно измирују 
у законским роковима, односно у складу са роковима 
дефинисаних Законом о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама и Централним 
регистром фактура. Пасивна временска разграничења су 
75% плана. Укупна пасива на дан 31.12.2019. год. иноси 
277.921.000,00 динара са индексом реализације од 95% 
у односу на плански исказану вредност.



Број 13, страна број  466                                Службени лист општине Инђија                                Среда 20. мај 2020.

9.3. Извештај токова готовине – Прилив готовине из 
пословних активности је 282.334.000,00 динара, 90% 
плана. Одлив готовине из пословних активности је 
255.937.000,00 динара што је 92% плана. Остварен је 
Нето прилив из пословних активности од 26.397.000,00 
динара што је 74% плана. Остварен је Нето одлив 
готовине из активности инвестирања у износу од 
31.814.000,00 динара што је 3,18 пута више од плана. 
Нето одлив готовине из активности финансирања 
износи 5.551.000,00 динара што је 25% од планираног 
износа. За извештајни период планиран је укупан Нето 
прилив готовине од 3.135.000,00 динара, а реализован је 
Нето одлив од 10.968.000,00 динара. Готовина на крају 
обрачунског периода износи 21.966.000,00 што је 96% 
планираног износа.
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 202.388.000,00 динара, а реализована је у износу од 
203.444.000,00 динара или 101% од планираног износа.
9.5. Неуплаћени уписани капитал
 Није евидентан неуплаћени уписани капитал.
9.6. Основна средства (земљиште,грађевински објекти, 
опрема,) у извештајном периоду
 Основна средства тј. некретнине, постројења и 
опрема планирана су у износу од 82.217.000,00 динара а 
реализована у износу од 203.244.000.00 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 извештајном периоду 
 У наведеном периоду тј. да на дан 30.09.2019. 
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 
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 212.492 хиљада динара , а стална 
имовина 203.444 хиљада динара. Нето обртни фонд је 
9.048 хиљада 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
 Од 01.01.до 31.12.2019.године
 Вертикална анализа биланса стања за период 
01.01.- 31.12.2019. године у односу на план за наведени 
квартал:

АКТИВА
- Стална имовинаје на нивоу планираног обима
-Обртна имовина се смањила за 15.741.000,00 динара 
што износи 81% од планираног обима

ПАСИВА
-Капитал је на нивоу планираног обима.
-Краткорочне обавезе су смањене за 16.268.000,00 
динара, што чини остварење 78% планираног обима
-Дугорочне обавезе су на нивоу планираног обима
-Дугорочна резервисања су повећана за 416.000,00 
динара, што што чини остварење 105% 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 предузећа. 
 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.
9.17. Евиденција судских спорова са запосленима
 Један радни спор ради поништаја Анекса 
уговора о раду, због исплате разлике у заради
9.18. Евиденција судских спорова са купцима
 1.526 извршна спора због неплаћених 
потраживања по рачунима за извршене услуге
9.19. Евиденција судских спорова са добављачима
 Нема
9.20. Евиденција судских спорова са осталим 
повериоцима
 29 судских спорова ради накнаде штете због 
уједа паса и мачака луталица, 4 судска спора 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. 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 пратe путем 

GPRS-a док се у објекте предузећа постепено уводи и 
видео надзор.
11.ИНВЕСТИЦИЈЕ
11.1. План инвестиција и реализација истих у 
посматраном периоду
 План инвестиција за период 01.01.- 31.12.2019. 
године износи 25.500.000,00 динара, а реализовано је у 
износу од 10.723.000,00 динара.
11.2. Извори финансирања
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.- 31.12.2019. године:
- Мултифункционална чистилица у износу од 
10.000.000,00 динара
- Камион аутоподизач контејнера -2 ком.у износу од 
6.400.000,00 динара
- Полован мини багер у износу од 1.500.000,00 динара
- Тракторска косилица-рајдер од 800.000,00 динара
Остало 6.800.000,00 динара
12.ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
12.1. Генерални план јавних набавки за извештајни 
период
 План јавних набавки у посматраном периоду од 
01.01.- 31.12.2019. године износи:
- Добра: 61.900.000,00 динара
- Услуге: 4.300.000,00 динара
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 потрошач
- 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. Мерња учења и раста
Просечан радни стаж је 18,25 година; 
Квалификациона структура у %
ВСС 12
ВШС  2
ВКВ  1
ССС 18
КВ 21
ПК  7
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.
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15.2. Заштита на раду и градилиштима
Спроводе се све мере безбедности и здравља на раду у 
складу са донетим актима.
16. ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ
ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ ЦИЉЕВИ
Процес израде програма 
пословања

Планско контролисање 
прихода и расхода

Процес обрачуна и 
исплата зарада

Правовремен и тачан 
обрачун зарада

Процес набавке Благовремена и исправно 
спроведена ЈН-ка

Процес плаћања Благовремено и тачно 
измирење обавеза

Процес књижења Правовремено и тачно 
евид. посл.промена

Израда финансијских 
извештаја

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. 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. 
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 техничког сектора, руководилац 
финансијског 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 - 7
19.2. Број теретних возила -13
19.3. Број радних машина - 4
 
МИШЉЕЊЕ О ОСТВАРЕЊУ ПРОГРАМА РАДА 
ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ИНЂИЈА У ИЗВЕШТАЈНОМ 
ПЕРИОДУ ОД 01.01. ДО 31.12. 2019. ГОДИНЕ
1. Предузећу су поверени послови од општег 
интереса. Нема конкурецију на територији локалне 
самоуправе. У извештајном периоду, Предузеће је 
успешно обављало послове из претежне делатности; - 
управљање комуналним отпадом, управљање гробљима 
и сахрањивање, погребна делатност, управљање 
пијацама, одржавање чистоће на површинама јавне 
намене, одржавање јавних зелених површина, делатност 
зоохигијене.
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.
5. Пословни приходи остварени у извештајном периоду 
остварени су са стопом 92% од планираних. Пословни 
расходи остварени су индексом 92 % од планираних. 
6. Пословни добитак је 3.980.000,00 динара. 
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. Предузеће је кредитно задужено на дан 31.12.2019.
године по основу уговора за један камион ауто-смећар, 
а уговор истиче у јулу 2020.год. Крајем 2018.год 
пребачена су на наменски рачун средства (21.000 хиљ.
дин.), на име кредита за куповину два камиона ауто-
смећара, што је и реализовано у овој години. Крајем 
квартала са Комерцијалном банком ад склопљен је 
уговор о револвинг кредиту од 10.000 хиљ.дин., за 
отклањање евентуалних поремећаја у пословању. Све 
доспеле кредитне обавезе се редовно отпаћују.
13. Параметри финансијске сигурности на завидном 
нивоу.
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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.
 Пословало се ликвидно и остверена је добит. 
Није било већих одступања материјално значајних 
позиција прихода и расхода у односу на план. Крајем 
трећег квартала завршено је спровођење јавног рада 
тј. запошљавање незапослених лица преко јавног 
конкурса који расписује Национална служба за 
запошљавање. Накнада штете трећим лицима (уједи 
паса) и даље представља ризик у будућем пословању. 
Подиже се свест грађана о редовном измирењу обвеза 
за комунлане услуге, појачане су мере наплате. 
Предузеће ради на обнављању механизације, ради 
веће ефикасности и бољег квалитета услуга.

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 
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 до 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 до 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 
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 
- 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 
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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
4229 -Изградња осталих непоменутих грађевина
4322 - Постављање грејних и климатизационих система
4329 - Остали инсталациони радови у грађевинарству
4399 - Остали непоменути специфични грађевински 
радови
4671 - Трошкови на велико чврстим, течним и гасовитим 
горивима и сличним производима
4674 - Трговина на велико металном робом, 
инсталационим материјалима, опремом и прибором за 
грејање
4572 - Трговина на мало металном робом у 
специјализованим продавницама
4941 - Друмски превоз терета
4950 - Цевоводни транспор
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
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 барa,
- категорија 2: купци на дистрибутивном систему радног 
притиска 6 до 16 барa,
 У окриву наведених категорија купаца извршена 
је сегментације на купце:
- на ЈАВНОМ СНАБДЕВАЊУ 
- на СНАБДЕВАЊУ (квалификовани купци на 
слободном тржишту)
 У оквиру категорије 1 постоје пет група купаца 
и то: 
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 
и то:
1. Равномерна потрошња (К2РП),
2. Неравномерна потрошња (К2НП),
3. Ванвршна потрошња (К2ВП)

 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. ПИБ 
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. 
02-110/2018-I од 14.06.2019 године, за директора 
Јавног предузећа “Ингас” Инђија именован је Милан 
Кончаревић. 
1.9. Остала овлашћена 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 директор Милан 
Кончаревић. Лица овлашћена на депо-картонима 
пословних банака за трансакције са Комерцијалном 
банком и Банком Интеза су; Кнежевић Гојко и Филиповић 
Дубравка
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1.11. Јединствени 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
Редни 
број 

Број рачуна  Банка

1. 250-2200000015020-09 ЕФГ банка
2. 160-192284-83 Интеса банка
3. 840-659743-87 Управа за 

Трезор
4. 205-116099-21 Комерцијална 

банка
5. 200-3068310101996-68 Банка 

поштанска 
штедионица

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. 
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 2017.. години 
остварило нето добит у износу 16.115.046,00 динара. 
Оснивачу је део добити /60 %/ уплаћено у фебруару 
2109. године. У складу са Одлуком Надзорног одбора 
брј 1705/4 од 21.06.2019.године на коју је Решењем 
о давању сагласности на одлуку о расподели добити 
јавног предузећа број 40-1023-1/2019-I oд 22.06.2019. 
године дата сагласност Скупштине општине Инђија, 
извршено је књижење расподеле добити за 2018. годину. 
У складу са важећим актима 60% добити по завршном 
рачуну за 2018.годину у износу од 4.651 хиљада динара 
је књижено у корист оснивача.
1.15. Губитак
 Предузећа од 2005. па закључно са 2018. 
годином није пословало са губитком. 
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 анализа 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 нивоу, али 
истовремено постоје општи услови привређивања који 
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 
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делатност до негативног резултата.
 Могући ресурси предузећа у наредном периооду 
у делатности дистрибуције гаса, у изграђеној гасоводној 
мрежи у свим насељимља, 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 
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 рестра
- поштовање принципа одрживог развоја 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 
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.
 Oбезбеђење 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; 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 
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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.
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 
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 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, 
- 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 
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свим лиценцираним енергетским делатностима.
3.ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛОВАЊА
 Унутрашња организација предузећа ЈП „Ингас“ 
Инђија усклађена је са захтевима савременог рада и 
пословања и прилагођава се потребама потрошача. Како 
су дистрибуција гаса и јавно снабдевање природним 
гасом делатности од опшег интереса, и рад служби 
предузећа је организован тако да се у сваком моменту 
буде доступан потрошачима и корисницима услуга.
3.1. Садашња организација пословања на дан 31.12.2019. 
године

ДИРЕКТОР
 

Служба 
рачуноводствено- 

финансијских 
послова и анализе

Служба 
општих и 
правних 
послова

Техничка 
служба

Служба 
набавке и 
наплате

3.2. Предлози за измену организације пословања
 Организациона шема и систематизација послова 
и радних места усклађени су са потребама пословања, 
доношењем новог Правилника о организацији и 
систематизацији послова број 2687 од 23.09.2019.
године.
 Предузеће је организовано у организационе 
делове – службе.
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.
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 23.09.2019. године са применом од 
01.11. 2019. године.
3.5.Одлука о максималном броју запослених
 Одлуком о измени одлуке о одређивању 
максималног броја запослених на неодређено време 
за сваки организациони облик у систему локалне 
самоуправе општине Инђија за 2017.годину, Скупштине 
општине Инђија, бр. 02-186/2019-I од 11.10.2019 године, 
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 31.12.2019. године у предузећу је 
запослен 32 радник на неодређено време. 

Квалификациона стурктура запослених на дан 
31.12.2019. године:
СТРУЧНА СПРЕМА БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
ВСС 10
ВШС  5
ВКВ  1
ССС  8
КВ 10
ПК  1

Старосна структура запослених на дан 31.12.2019. 
године:
Године старости Број запослених
До 30 година  4
Од 30 до 40 година  9
Од 40 до 50 година  11
Од 50 до 60 година  7
Преко 60 година  4
Просечна старост  44,91 година

4.2. Планирана маса зарада у 2019.години у периоду 
01.01. до 31.12. 2019. године
 Фискалном стратегијом за 2017. годину са 
пројекцијама за 2018. и 2019. годину планирано је да се 
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 016-19/2015-
И 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 
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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 31.12.2019. године
у динарима
Месец П р о г р а м 

-план
Реализација % 

остварења 
Јануар 3.308.522 3.297.043 99,65
Фебруар 3.308.522 3.277.218 99,05
Март 3.308.523 3.303.012 99,83
Април 3.308.524 3.286.032 99,32
Мај 3.308.522 3.254.015 98,35
Јун 3.308.523 3.120.275 94,31
Јул 3.308.522 3.307.109 99,95
Август 3.308.522 3.280.598 99,15
Септембар 3.308.523 3.289.532 99,42
Октобар 3.308.522 3.284.102 99,26
Новембар 3.308.522 3.275.235 98,99
Децембар 3.308.520 3.282.142 99,20

Укупно           39.702.267      39.256.313       98,87

4.3. Планиране накнаде надзорног одбора у 2019. години 
и планиране накнаде по уговорима за период 01.01.2019. –  
31.12.2019. године са реализацијом 
Реализација 01.01. до 31.12.2019. године
у динарима
Месец Програм - 

план
Реализација % 

остварења
Јануар 126.187 115.991 91,91
Фебруар 126.186 120.157 95,22
Март 126.186 125.088 99,12
Април 130.775 120.281 91,98
Мај 130.774 124.514 91,97
Јун 130.774 125.372 95,86
Јул 135.364 127.059 93,86
Август 135.365 123.050 90,90
Септембар 135.365 126.283 93,29
Октобар 144.000 124.156 86,21
Новембар 144.000 138.852 96,42
Децембар 144.000 126.336 87,73

Укупно          1.608.976         1.497.139         93,04

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 
деломично монопол – снабдева потрошаче гаса у свим 
насељеним 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“ 
преживео је свој крах и пре првих видљивих разултата 
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 
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 
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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 
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 претпоставити да ће 
у периоду 2019.-2026. годишње бити око 600 нових 
потрошача гаса односно на нивоу 2018. 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.
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, 
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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 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 2015. 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 
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: 



Број 13, страна број  478                                Службени лист општине Инђија                                Среда 20. мај 2020.

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 
„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 
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 од 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 извештајни период у билансу успеха на 
дан 31.12.2019.године на индиректним отписима по 
попису из 2018.године и са наплатом у 2019.години, код 
купаца евидентиран износ од 71.238.768 динара.
 Физичким лицима је четири квартала 2019. 
години по основу утрошеног гаса и камате фактурисано 
укупно 395.360.527,23 динара, а до 31.12.2019. године је 
наплаћено 394.742.673,79 динара.
 Правним лицима је у извештајном периоду 2019.
години по основу утрошеног гаса и камате фактурисано 
је укупно 477.417.025,88 динара, а наплаћено укупно 
476.205.742,22 динара.
 Буџетским корисницима (школе, вртић, 
јавана предузећа, установе, општинска управа и месне 
канцеларије) за извештајни период 2019. године на 



Број 13, страна број  479                                Службени лист општине Инђија                                Среда 20. мај 2020.

име утрошеног гаса и камате фактурисано је укупно 
22.677.929,50 динара. Наплаћено је током дванаест 
месеци 2019.године 32.789.936,32 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 
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 31.12.2019. 
године износи 592.664,37 динара у 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 31.12.2019.године нема 
значајнихих обавеза. Најзначајнија ставка на наведеној 
билансној позицији је била евидентирана обавеза за 
примљени зајам од ЈКП „Водовод и канализација“ из 
Инђије који је на дан 31.12.2018.године износио 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 у износу од 104.638 
хиљада динара. Материјално најзначајнија је обавеза 
према добављачу ЈП Србијага-у по фактурама за 
преузети енергент у месецу децембру које доспевају 
за плаћање у јануару 2020.године у укупном износу од 
101.834 хиљаде динара. Исказане обавезе према осталим 
добављачима се измирују у уговореним роковима и 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 у износу од 791 хиљаде 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 ове обавезе према оснивачу. 
 - 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 месецу децембру, који доспева за плаћање 
15.01.2020.године. 
- Обавезе по основу пореза, доприноса и других 
дажбина – на овој позицији за четири квартала 2019. 
године исказане су обавезе по основу пореза на добит 
по резултату за 2019.годину , обавезе по основу таксе 
за истицање фирме и обавезе по основу накнаде за 
енергетску ефикаснот. Ове обавезе се обрачунавају на 
дан 31.12.2019.године а плаћају током месеца јануара 
2020.године. 
- Пасивна временска разграничења – средства на овој 
позицији нису планирана а исказане обавезе по овом 
основу 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 
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регистровано предузеће које се бави откупом и прерадом 
секундарних сировина.
9. ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. 
ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ
9.1. Биланс успеха
 Пословни приходи у 2019. год реализовани 
су у износу од 807.312.000,00 динара што чини стопу 
реализације од 100,24%. Приходи од продаје робе који 
износе 795.203.000,00 динара што је 100,65 % плана. 
У 2019. години као и предходних година присутан је 
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. Од почетка четвртног 
квартала дошло је до пада набавне цене енергента, тако 
да су и продајне цене за купце на слободном тржишту 
у четвртом кварталу 2019.године биле ниже. Цене 
капацитета и наканаде по месту испоруке за купце на 
слободном тржишту су исте као и за купце на јавном 
снабдевању. ЈП Ингас тренутно има 13 купаца који се 
гасом могу снабдевати на слободном тржишту. Приходи 
од продаје производа и услуга су 12.109.000,00 динара 
што је 79,27%. Наведени приходи су остварени по основу 
издавања техничких услова и енергетских сагласности, 
као и по радним налозима по захтевима потрошача за 
интервенције на прикључцима и пружање услуга из 
делатности предузећа. У 2019.год. урађено је 206 нови 
прикључака. Крајем другог квартала започета је акција 
са умањеним ценама за прикључење потрошача са 
типским прикључцима (Г4 и Г6) тако да је склопљено 
227 уговора за израду гасних прикључака.
 Пословни расходи износе 813.751.000,00 динара 
што је 98,78% од планираних вредности. Трошкови 
набавке гаса су 703.845.000,00 динара што је 100,61% 
пална. На веће расходе утицала је и ценовна политика, 
јер је присутно стално одступање од фактурне цене 
добављача у односу на планску цену, која је одобрена 
у калкулацији продајне цене енергента. У децембру 
месецу 2019.године енергент за јавно снабдевање је 
фактурисан по цени од 36,96 дин/м3, а одобрена планска 
цене енергента за јавно снабдевање је 26,17 дин/м3. 
План за 2019. годину је рађен на основу фактурне цене 
добављача у новембру месецу 2018.године. Одступање 
фактурне цене од укалкулисане набавне цене у свих 
дванаест месеци пословања има за последицу одлив 
средстава на име трошкова набавке енергента за јавно 
снабдевање. Трошкови материјала реализовани су са 
62,56% јер на одржавању гасоводних система није било 
већих хаварија и интервенција. Поступак јавне набавке 
мерача није завршен до краја првог квартала, па је у овом 
кварталу вршена само замена ребаждарених мерача. 
Остварен је мањи број замена старијих мерача новим из 
разлога што велики број потрошача није склопио уговоре 
о преузимању са дистрибутером, а замена се врши само 
код потрошача који имају потписане уговоре. Трошкови 
горива и енергије износе 85,40% плана и прате се на 
месечном нивоу. Трошкови зарада, накнада и остали 
лични расходи не прелазе граничне са реализацијом од 
90,12%. Трошкови производних услуга и Нематеријални 

трошкови не прелазе планиране врендости. Трошкови 
амортизације су 116,56% плана. За извештајни период 
планиран је Пословни губитак од 18.462.000,00 динара 
а остварен је губитак од 6.439.000,00 динара. Добитак 
из финансирања износи 11.500.000,00 динара што је 
97.81 %плана. У 2019.год. планирна је Нето добитак 
од 3.737.000,00 динара а остварен је Нето добитак од 
16.733.000,00 динара што је реализација од 447,77%.
9.2. Биланс стања – Стална имовина на дан 31.12.2019. 
год. износи 216.273.000.00 динара што је 92,15% 
плана. На позицији Некретнине, постројења и опрема 
индекс реализације је 92,37%. Вредност грађевинских 
објеката је 82,33% а Постројења и опреме 90,71%. До 
31.12.2019. године склопљено 227 уговора за нове 
прикључке, а урађено је и активирано 206 прикључка. 
Инвестиционе некретнине износе 12.489.000,00 динара 
и нису планиране. Извршена је деоба непокретности –  
објекта циглане у Инђији са сувласником, тако да су 
предузећу остала три објекта у својини проицењена по 
фер-тржишној вредности. 
 Дугорочни финансијски пласмани односе се на 
потраживања по основу додељеног стана солидарности 
запосленом раднику и износе на дан 31.12.2019. год 
785.000,00 динара, што је 99,37% плана.
 Одложена пореска средства су остварена 
на нивоу од 97,68% планираних вредности. Обртна 
имовина је са реализацијом од 116,00%. Залихе износе 
25.727.000,00 динара што је 652,97% плана. Одступање 
је на позицији Плаћени аванси за залихе и услуге где 
је реализација 20.323.000,00 динара а планирано 
свега 340.000,00 динара, настало је услед аванса од 
20.000.000,00 динара датом добављачу ЈП Србијагас. 
Потраживања по основу продаје износе 139.598.000,00 
динара што представља ниво реализације од 92.45%, 
то су потраживања од купаца за продати природни гас, 
извршене услуге и уграђене прикључке. На основу 
процене руководства предузеће врши појединачну 
исправку вредности доспелих потраживања. 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 четири кварала у билансу успеха на дан 
31.12.2019. године на индиректним отписима код купаца 
евидентиран је износ од 71.239.000,00 динара. Физичким 
лицима је за 2019.године по основу утрошеног гаса и 
камате фактурисано укупно 395.361.000,00 динара, а до 
31.12.2019. године је наплаћено 394.743.000,00 динара. 
Правним лицима је у 2019.години по истом основу 
фактурисано укупно 477.417.000,00 динара, а наплаћено 
укупно 476.206.000,00 динара док је буџетским 
корисницима (школе, вртић, јавана предузећа, установе, 
општинска управа и месне канцеларије) за 2019. године 
фактурисано укупно 22.678.000,00 динара, а наплаћено 
је током дванаест месеци 2019.године 32.790.000,00 
динара.
 Друга потраживања износе 19.104.000,00 
динара што је индекс реализације од 526,28%, и то 
су потраживања за обрачунате камате физичким 
лицима, правним лицима и буџетским корисницима, 
потраживања за преплаћене пореске обавезе, 
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потраживања од осигуравајућих друштава за накнаде 
штета по пријавама.
 Краткорочни финансијски пласмани износе 
23.263.000,00 динара што је 5,8 пута више од планираних 
400.000,00. динара. Како постоје потраживања из 
ранијих година која нису враћена до 31.12.2018.
године, по попису 2018.године је извршен индиректан 
отпис у износу од 25.293.000,00 динара. Потраживања 
по Споразумима о вансудском поравнању за дате а 
невраћене позајмице (ЖРК Железниачр, Одбојкашк клуб 
Инђија, ФК Железниачар, Савез спортва) и позајмица 
ЈП Инђија пут износе укупно на дан 31.12.2019.год 
48.440.000,00 Готовински еквиваленти и готовина 
износе 77.460.000,00 динара што је 88,89% плана.
 На позицији Укупна актива евидентиран је 
износ од 509.481.000,00 динара са индексом реализације 
од 104,25%.
 На позицији Ванбилансна актива и Ванбилансна 
пасива евидентиран је износ од 14.892.000,00 динара, 
што је 104,87% планираног износа, и односи се на 
склопљене уговоре за прикључке из ранијих година. 
 На позицији Капитал на дан 31.12.2019. год. је 
369.499.000,00 динара, што је реализација од 103,46%. 
Резерве износе 23.352.000,00 динара што је 97,38% 
плана. Нераспоређени добитак износи 16.733.000,00 
динара, што је 447,77% плана. Дугорочна резервисања 
и обавезе износе 8.900.000,00 динара што је реализација 
од 76,72%.Дугорочне обавезе су 593.000,00 динара тј. 
89,98%. Краткорочне обавезе износе 130.489.000,00 
динара што је 109,38 % плана. На позицији краткорочне 
финансијске обавезе нема занчајнијих ставки. 
Реализација је 67,17% плана. У првом кварталу враћен 
је преостали износ позајмице примљен 2015.год. 
од ЈКП Водовод и канализација, и то 15.000.000,00 
динара. Примљени аванси, депозити и кауције износе 
83,95%плана и то су средства примљена по Уговирма 
за израду прикључака. Обавезе из пословања износе 
111,01% планских вредности и њихову структуру 
претежно чине обавезе према добављачима, међу којима 
је најзначајнији ЈП Србијагас. Обавезе се редовно 
измирују у прописаним роковима. Остале краткорочне 
обавезе износе 5.442.000,00 динара и чине их обавезе 
за зараде и накнаде запослених као и обавезе према 
оснивачу за уплату добити из 2018.год. која се врши по 
добијању инстуркције.
 Обавезе по основу пореза на додату вредност 
чине 90,69% планираних износа, то је вредност пореских 
обавеза пореза на додату вредносту за продату робу и 
извршене услуге које достпевају за плаћање 15.01.2020.
год. 
 Пасивна временска разграничења износе 
163,38% плана а чине их евидентирани разграничени 
судски трошкови и трошкови судских извршитеља.
9.3. Извештај о токовима готовине – Приливи готовине 
из пословних активности износе 918.228.173 динара 
и рализовани су 100%, док су Одливи готовине из 
пословних активност реализовани са 98,26%. У 2019.
год. оставен је Нето прилив из пословних активности 
од 36.908.977 дин што је 172,98% плана и Нето одлив 
из актвности инвестирања од 14.774.206 динара 
што је 59,26%плана.Прилив готивине из активности 

финансирања износи 37,99% плана а Одливи готивине 
из активности финанисирања су 120,49% од плана. 
Нето одлив из активности финансирања износи 
46.804.927.000,00 динара што је 270,89% од плана. У 
извештајном периоду остварен је прилив готовине од 
935.949.173.000,00 динара што је ниво реализације од 
98,52% и укупнни одлив је 960.619.329.000,00 динара 
што је реализација од 98,95%. Остварен је Нето одлив 
готовине у износу од 24.670.156.000,00 динара са 
индексом реализације од 118,26%. Готовина на крају 
обрачунског периода износи 77.459.844.000,00 динара 
што је 88,89% планиранг износа.
 Трошкови запослених - Tрошкови зарада 
запослених и накнаде надзорним одборима су 
исплаћиване у оквиру планираних средстава. Маса 
зарада за запослене у односу на планирану Бруто1 
масу, реализована је са 98,87%, а код Надзорног одбора, 
исплаћена бруто накнада у односу на планирану износи 
93,04%. У извештајном периоду није било ангажовања 
лица по уговорима о привременим пословима, а 
ангажовано је једно лице на пословима по Уговору од 
делу. 
 Динамика запослених - На крају извештајног 
периода предузеће запошљава 32 радника на неодређено 
и 3 на одређено радно време. У извештајном периоду је 
било одлива кадрова. 
 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 – су у оквиру 
планиранх за четири квартал, планирана су средства у 
износу од 1.100.000,00 динара, а потрошена у износу од 
1.089.050,00 динара. Реализација у односу на план код 
средстава ѕа репрезентацију на крају четрвртог квартала 
износи 98,36%, а реализација код трошкова рекламе на 
крају трећег квартала износи 95,566%. Све донације су 
одобрене од стране предузећа и директора у складу са 
овлашћењем Надзорног одбора.
 Извештај о инвестицијама – У извештајном 



Број 13, страна број  482                                Службени лист општине Инђија                                Среда 20. мај 2020.

периоду поланирано је проширење уличне гасне мреже 
у насељеним местима општине због прикључења нових 
потрошача, реконструкција РОС и МРС уградњом 
мерне опреме и продужеље гасне уличне мреже у 
индустријским зонама општине. Према Извештају 
о инвестицијама планирана је реконструкција 
регулационих гасних станица у мерно регулационе 
гасне станице са уградњом мерне опреме у вредности 
1.200.000,00 динара, реализовано је 1.621.000,00 динара, 
продужење уличне гасне мреже у износу од 3.480.000,00 
динара, реалзиовано је 1.523.000,00 динара и продужење 
гасне полиетиленске мреже у индустријским зонама у 
вредности 1.572.000,00 динара, што није реализовано.
9.4.Имовина предузећа
Пословну имовину предузећа ЈП Ингас Инђија чине:
1. уписани неуплаћени капита, 
2. стална имовина и 
3. обртна имовина, 
Сталну имовину предузећа чине:
- стална имовине - на дан 31.12.2019. износи 
216.273.000,00 динара,
- некретнине, постројења и опреме – на дан 31.12.2019. 
износи 215.404.000,00 динара,
- биолошких средстава – на дан 31.12.2019. нема 
евидентираних биолошких средстава,
- дугорочна финансијски пласмани – на дан 31.12.2019. 
године износе 785.000,00 динара, 
- дугорочних потраживања – на дан 31.12.2019. године – 
нема дугорочних потраживања
9.5. Неуплаћени уписани капитал
Предузеће нема неуплаћеног уписаног капитала.
9.6. Основна средства
 Некретнне, постројења и опрема су на дан 
31.12.2019. 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 прописане Правилником о рачуноводству 
и рачуноводственим политикам. 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.
Након деобе са сувласником на објекту Циглане у 
Инђији у Каменовој улици, у складу са усвојеним 
Елаборатом о процени имовине, по фер вредности су 
исказани грађевински објекти који су у пословним 
књигама предузећа, евидентирани на Инвестиционим 
некретнинама у износу од 12.589.000,00 динара. 

9.7.Обавезе из пословања у посматраном периоду- 
Обавезе из пословања – представљају обавезе 
према добављачима за испоручену робу у износу од 
104.638.000,00 динара. Материјално најзначајнија је 
обавеза према добављачу ЈП Србијага-у по фактурама 
за преузети енергент у месецу децембру које доспевају 
за плаћање у јануару 2020.године у укупном износу од 
101.834.000,00 динара. Исказане обавезе према осталим 
добављачима се измирују у уговореним роковима и 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 у износу од 791 хиљаде 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 ове обавезе према оснивачу. 
- 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 месецу децембру, који доспева за плаћање 
15.01.2020.године. 
- Обавезе по основу пореза, доприноса и других 
дажбина– на овој позицији за четири квартала 2019. 
године исказане су обавезе по основу пореза на добит 
по резултату за 2019.годину , обавезе по основу таксе 
за истицање фирме и обавезе по основу накнаде за 
енергетску ефикаснот. Ове обавезе се обрачунавају на 
дан 31.12.2019.године а плаћају током месеца јануара 
2020.године. 
- 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 31.12.2019. 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 обуставе гаса потрошачу 
због не измирења доспелих обавеза, али се наплати 
истих остварује у извршним поступцима код јавних 
извршитеља. 
 Спорост обраде тужби из ранијих година, као 
и изостанак наплате датих позајмица, је тренутно један 
од већих проблема са којима се предузеће сусреће. 
Током четири квартала 2019. године, уз максимално 
ангажовање на наплати текућих доспећа, 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 фактуром од стране највећег и 
најзначајнијег добављача ЈП „Србијагас“-а, може доћи 
у ситуацију да га добављач ЈП Србијагас-а сврстау 
категорију “ризичних купаца”, што подразумева 
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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, 
не постоји наплата, односно враћање датих позајмица, 
одобрене су нове позајмице, и све то у ситуацији губитка 
неког од већих купаца на снабдевању, може довести до 
нарушавања постојеће текуће ликвидности предузећа.

9.9. Извори финансирања на основу задужености у 
посматраном периоду
 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. 
9.10. Рентабилност инвестиционог капитала
 У Предузећу до сада није мерена. Потребно са 
Оснивачем утврдити критеријуме и параметре за то.

9.12. РИЗИЦИ
Финансијски ризици
 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. 
Тржишни ризик 
 У свом пословању Предузеће је изложено 
тржишном ризику тако што је 13 највећих привредних 
потрошача гаса од 2015.на слободном тржишту, 
сваке године се са њима врши Уговарање, при чему 
имају могућност да увек изаберу новог снабдевача. 
Део тржишног ризика је и изложено ризику промене 
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каматних стопа.
Девизни ризик
 Привредно друштво је изложено девизном 
ризику углавном преко готовинских еквивалената 
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 
означава тешке поремећаје у пословању предузећа 

Анализа нето обртног фонда
2019. 
година

1. Дугорочни извори финансирања 370.092
 1.а. Дугорочне обавезе 593
 1.б Капитал 369.499
 2. Стална имовина 216.273
 1-2 Нето обртни фонд 153.819

 Из дугорочних извора покривена је стална 
имовина и још остаје значајан износ за обртну имовину. 
Тиме је задовољено златно билансно правило, односно 
постиже се дугорочна финансијска равнотежа.
9.14. Рачуноводствене политике и рачуноводствени 
стандарди
 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 (International Accounting Standards Board – 
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.
 Финансијски извештаји Привредног друштва 
су исказани у хиљадама динара. Динар представља 
званичну извештајну валуту у Републици Србији.
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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 
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 
31.12.2019. године исказани по набавној вредности, 
умањеној за исправку вредности, осим инвестиционих 
некретнина које се воде по фер 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 вредности прописанеПравилником 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 
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.
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.
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 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 инвентар отписују 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 Предузеће испуни 
обавезу и када је уговором предвиђена обавеза плаћања 
укинута или истекла.
Дугорочни финансијски пласмани
 Дугорочни финансијски пласмани обухватају 
дугорочни 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 купаца и 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 
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 се лизингом, 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 
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 сини 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 
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година радног стажа код послодавца.
 Резервисање за јубиларне 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 
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.
9.15. Евиденција судских спорова са запосленима
 Предузеће нема судских спорова са запосленима.
9.16. Евиденција судских спорова са купцима
 Предузеће има 380 активних извршних и 
судских предмета који се воде против купаца због 
неглаговременог плаћања.
9.17. Евиденција судских спорова са добављачима
 Предузеће нема судских спорова са 
добављачима.
9.18. Евиденција судских спорова са осталим 
повериоцима
Предузеће нема судских спорова са осталим 
повериоцима.
9.19. Евиденција судских спорова са осталим 
повериоцима
 Предузеће има један спор са запосленим.
9.20. ИЗВЕШТАЈ О УЧИНЦИМА П,ПА, ПЈ
 У складу са Изменама закона о буџетском 
систему прати 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).
9.21. Извештај о инвестицијама
 Извештај о инвестицијама – У извештајном 
периоду планирано је проширење уличне гасне мреже 
у насељеним местима општине због прикључења нових 
потрошача, реконструкција РОС и МРС уградњом 
мерне опреме и продужење гасне уличне мреже у 
индустријским зонама општине. Према Извештају 
о инвестицијама планирана је реконструкција 
регулационих гасних станица у мерно регулационе 
гасне станице са уградњом мерне опреме у вредности 
1.200.00,00 динара, реализовано је 1.233.000,00 динара, 
продужење уличне гасне мреже у износу од 3.480.000 
динара, релизовано је 570.000,00 динара и продужење 
гасне полиетилнеске мреже у индустријским зонама у 
вредности 1.572.000,00 динара, што није реализовано.
10. ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
 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 и реализација истих у 
посматраном периоду
 Планом за 2019. годину планиране су 
у извештајном периоду, следеће инвестиционе 
активности:   
1. Проширење уличне мреже у насељеним местима 
општине, 
2. Реконструкција РОС уградњом мерне опреме, 
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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.-30.09. 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
11.3.1.Планом је предвиђена вредност инвестиције 
у 2019.години од 3.480.000,00 динара за продужење 
уличне мреже ради прикључења нових потрошача, док 
је до краја септембра реализовано 570.000,00 динара.
11.3.2. Планом је била предвиђено за реконструкцију 
гасних станица у 2019.години износ од 1.200.000,00 
динара, закључно са трећим кварталом је реализовано 
1.233.000,00 динара, па је тако план испуњен и неће 
бити нових радова на овој позицији.
11.3.3. Планом је предвиђена вредност за 2019.годину 
у износу од 1.572.000,00 динара за продужење гасне 
мреже у индустријским зонама, с обзиром да није било 
потребе за проширењем мреже, није било улагања и 
нема релизације по овој позицији.
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 : 
Планирано Реализовано до 31.12.2019.
ЈНА2/19- отворени поступак – Мерачи и КМРС …......
......................................……. 12.452.000,00 10.995.940,00 
ЈНМВ А7/19 – полиетиленски гасни фитинзи ..............
.....................................……….. 1.215.000,00 1.198.904,18 
ЈНМВ А8/19 – полиетиленске цеви 
….....................………………….. 2.405.750,00 299.000,00 
ЈНМВ Ц1/19 – грађевински радови 
…...............……………………. 5.806.400,00 2.883.353,65

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 78.517.102,00 
дин.
- планирана средства за набавку добара, радова и 
услуга за набавке на које се Закон о јавним набавкама 
примењује износе 52.201.150,00 динара. 
- планирана средства за набавку добара, радова и услуга 
за набавке на које се Закон о јавним набавкама не 
примењује износе 26.315.952,00 динара.
 Све појединачне набавке планиране за 2019-у 
годину садржане су у обрасцу набавке који је саставни 
део Програма пословања
13. СУБВЕНЦИЈЕ
Предузеће нема субвенција ни по ком основу.

14. НЕФИНАНСИЈСКЕ ДИМЕНЗИЈЕ АНАЛИЗЕ 
КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ИСКАЗАТИ У СТРУКТУРИ 
ИЗВЕШТАЈА
14.1. Мерила потрошача
 Предузеће има 10.933 активних потрошача гаса 
којису разврстани у категорије потрошача у у јавном 
снабдевању и снабдевању а у складу са прописаном 
Методологијм и важећим Законом 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 пословни 
процеси, лоцирани су ризици који се могу појавити 
током реализације истих, и дефинисани циљеви и 
системска документација за реализацију и праћење 
пословних процеса. Обрађени су и процеси и процедуре 
за јавне набавке, 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 Пословни процес
1 Процес израде програма пословања
2 Процес обрачуна и исплате зарада
3 Процес набавке
4 Процес плаћања
5 Процес књижења
6 Процес израде финанс. извештаја

 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.
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ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ ЦИЉЕВИ
Процес израде програма 
пословања

Планско контролисање 
прихода и расхода

Процес обрачуна и 
исплата зарада

Правовремен и тачан 
обрачун зарада

Процес набавке Благовремена и исправно 
спроведена ЈН-ка

Процес плаћања Благовремено и тачно 
измирење обавеза

Процес књижења Правовремено и тачно 
евид. посл.промена

Израда финансијских 
извештаја

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 се током 
године свакодневно врши праћење и контрола планираних 
расхода Финансијским планом и реализација, јер су 
остварени приходи од продаје робе и услуга и 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 протеклих четири године није задуживало 
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. Политика ликвидности
 Политика ликвидности предузећа усмерена 
је ка обезбеђењу финансијских средстава на текућим 
пословним рачунима до висине највеће обавезе према 
добављачу ЈП Србијагас-у у грјној сезони. Протеклих 
годину дана предузеће је 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 нивоу 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. 
18. ФИНАНСИЈСКО ПЛАНИРАЊЕ
18.1. Модели финансијског планирања
 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 
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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.
 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.
Израда финансијског плана
Израда предлога финансијског плана:
- 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 поступак 
израде нацрта финансијског плана,
- поступак израде предлога финансијског плана,
- поступак 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.
 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.
 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 сфери 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. 
18.3. Облици финансирања
 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. 
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19. БРОЈ ВОЗИЛА У ЕВИДЕНЦИЈИ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА
19.1. Број путничких возила - 7
19.2. Број теретних возила - 12
19.3. Број радних машина - 0
19.3. Број прикључних возила - 1 

МИШЉЕЊЕ О ОСТВАРЕЊУ ПРОГРАМА РАДА ЈКП 
„ИНГАС“ ИНЂИЈА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ОД 
01.01. ДО 31.12. 2019. ГОДИНЕ 
1. Предузећу су поверени послови од општег интереса. 
Нема конкурецију на територији локалне самоуправе. 
Претежна делатност Предузећа је дистрибуција 
гасовитих горива гасоводом. У извештајном периоду, 
Предузеће је успешно вршило поверене му послове по 
претежној делатности. 
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 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 100,24 % од планираних. 
Пословни расходи остварени су са стопом 98,78 % од 
планираних. 
6. Нето добит остварена је у апсолутном износу 
16.733.000,00 динара.
7. Обавезе из пословања Предузеће углавном измирује- 
према 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. 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. 

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 рукповоде друга предузећа у привреди 
(односи понуде и потражње). Пословни приходи расли 
су нешто већом стопом од пословних расхода што је 
резултирало доста значајном повећању нето пословне 
добити у односу на планирано, како је наведено, 
4,44 пута више. У трећем тромесечју, Предузеће је 
поправило пословни резултат у односу на период до 
30.06.2019. године. Због тога је претпоставти да ће 
Предузеће до краја године пословати још боље ( по 
питању финансијских параметара) јер долази грејна 
сезона уз већу потрошњу основног енергента - гаса.

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 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 06-9/2013-1, 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 
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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, 99/2016, 113/2017, 
95/2018, 31/2019 и 72/2019) 
-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 и 95/2018)
-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, 95/2018- аутентично тумачење)
-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 108/2016,113/2017 и 
95/2018)
-Закон о јавним путевима (Сл.гласник РС бр. 101/2005, 
123/2007, 101/2011, 93/2012, 104/2013, 113/2017 и 
95/2018)
-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 2019. години
 Скупштина Општине Инђија је донела Решење 
о давању сагласности на Програм пословања за 2019. 
годину ЈП „Инђија пут“ Инђија. 
1.3. Додељене 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 општини 
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
1.10. Законити заступници 
Зоран Милићевић
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1.11. ЈБКЈС 
61832
1.12. Отворени рачуни код пословних банака и управе 
за трезор
Редни 
број

Број рачуна  Банка

1. 205-240222-35 Комерцијална банка
2. 325-9500600044762-12 Војвођанска банка – 

ОТП банка
3. 840-968743-19 Управа за Трезор

1.13. Власништво капитала
Власништво капитала -100% Општина Инђија
1.14. Расподела нето добити
Део добити из 2018. године у износу од 2.685.945,04 /60 
% Оснивачу/ уплаћен у буџет 25.11. 2019. Годинe.
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, 
одржавања,заштите,развоја, управљања, општинским 
и некатегорисаним путевима и улицама, сакупљањa и 
одвођењa атмосферских и површинских вода, уређењa, 
опремања,одржавања 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 „Инђија-
пут“ 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 оперативно-
техничке послове инвеститорског и стручног надзора 
код изградње инвестиционих објеката комуналног 
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.
2.3. Циљеви
 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.
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 
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.
2.3.3. Остали циљеви
 Куповина механизације у циљу извршења 
поверених делатности што ће довести до рационалног 
коришћења људских ресурса – смањења односно 
рентабилности у пословању.



Број 13, страна број  494                                Службени лист општине Инђија                                Среда 20. мај 2020.

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

3.2. Систематизација радних места

3.3. Одлука о максималном броју запослених
Систематизација има 22 радна места и 24 извршилаца
Максималан број запослених по Одлуци-24
4. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВЉЊЕ
4.1. Квалификациона и старосна структура запослених
Квалификациона структура 23 запослена:
ВСС 11
ВШС  2
ССС 10

 
Старосна структура 23 запослена:
До 30 година 6
30 - 40 7
40 - 50 5
50 - 60 5

4.2. Планирана маса зарада у посматраном периоду
 Планирана маса зарада (бруто 2) запериод од 

01.01. до 31.12.2019.године износи 31.838.900,00 динара 
а реализовано је 29.140.324,00 динара или 91.52 %.
4.3. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора и 
планиране накнаде у периоду
 Накнада члановима НО за извештајни период 
планирана је у износу 1.438.080,00 динара а реализовано 
је 1.310.218,00 динара или 91,11%.
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:
1. У првој зони за сваки започети сат паркирања: 35,00 
динара;
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У другој зони за свака започета два сата паркирања: 35 
динара;
Дневна паркинг карта у обе зоне 1.015,00 динара;
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. 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
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.
6.3. Управљање доспећем обавеза
 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.
7. СВОТ МАТРИЦА
7.1. Снаге, моћи, могићности, 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.
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 ПЕРИОД 01.01. 
ДО 31.12. 2019. ГОДИНЕ
9.1. Биланс успеха - Пословни приходи за 2019. годину 
износе 146.360.000,00 динара што је степен реализације 
у односу на план од 63,76%. Програмом пословања 
планирано је 229.566.000,00 динара пословних прихода. 
Финансијски приходи износе 56.000,00 динара што је 5,6 
пута веће од плана. Остали приходи чија је реализација 
4.522.000,00 динара износе 75,37%плана. Пословни 
расходи за 2019. годину износе 136.229.000,00 динара, 
степен реализације у односу на план износи 61,64%. 
У структури пословних расхода трошкови материјала, 
горива и енергије, трошкови зарада и накнада зарада, 

трошкови производних услуга не прелазе планске 
вредности. 
 Финансијски расходи износе 566.000,00 
динара, што je 14,84% плана. Остали расходи у износу 
од 3.679.000,00 су 53,32%. У 2019. год. остварена је 
нето добит од 8.950.000,00 а планирано је 3.278.000,00 
динара што је индекс реализације од 273,02%.

9.2. Биланс стања – Стална имовина на дан 31.12.2019.
год. износи 1.572.900.000,00 динара од тога Некретнине, 
постројења и опрема износе 1.572.893.000,00 динара 
што је 98,79% плана. Дугорочни финасијски пласмани 
износе 7.000,00 динара што је без одступања од плана. 
Обртна имовина је 295.905 хиљ.дин. што је реализација 
од 107,35%. Залихе износе 27% плана. Потраживања 
по основу продаје износе 173% плана тј. 48.690.000,00 
динара, и то се највећим делом односи на потраживања 
од Општине-43.952.000,00 динара. Друга потраживања 
остварена су у износу од 245.378.000,00 што је 100,56% 
реализације. Готовински еквиваленти и готовина 
износе 45,77% плана, Порез на додатну вредност 
је 143.000,00 динара што је 57,20% плана. Укупна 
актива на дан 31.12.2019. године исказана је у висини 
од 1.868.984.000,00 динара што је индек реализације 
од 100,02%. Капитал износи 1.595.412.000,00 динара, 
што је 99,51% плана. Резерве су на планском нивоу и 
износе 1.518.000,00 динара. Нераспоређени добитак 
ранијих година износи 735.000,00 динара а степен 
реализације је 91,88% у односу на планску вредност, 
док Нераспоређени добитак текуће године износи 
8.950.000,00 динара, што чини 237,03% реализације 
у односу на план. Дугорочне обавезе су на планском 
нивоу од 40.000.000,00 динара Краткорочне обавезе 
износе 233.572.000,00 динара што представља ниво 
реализације од 105,39%. Обавезе према добављачима у 
земљи износе 33.620 хиљ.дин. што је ниво остварења од 
207,70%. настало услед ненаплаћених потраживања од 
од Општине. Извршено је фактурисање свих изведених 
радова од стране извођача односно добављача са једне 
стране, и фактурисање према Општини с друге стране. 
Са 31.12.2019.год. није било кашњења у измирењу 
обавеза према добављачима.Остале краткорочне обавезе 
износе 100.165.000,00 динара што је степен реализације 
96,19%. Обавезе по основу пореза на додатну вредност 
износе 881.000,00 динара, а степен реализације је 
88,10%. Обавезе за остале порезе и доприносе и 
друге дажбине износе 781.000,00 динара, а исте нису 
планиране. Пасивна времеснка разграничења су 
65,14% плана. Укупна пасива на дан 31.12.2019. године 
износи 1.868.984.000,00 што је реализација од 100,02%. 
Ванбилансна актива и Ванбилансна пасива износе 
999.361.000,00 (путеви, улице и остало дато Дирекцији 
за изградњу 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 - Прилив готовине из 
пословних активности обухвата приливе готовине од 
продаје производа и услуга у износу од 160.518.000,00 
динара, а степен реализације је 101,36% у односу на 
планирани износ. Остали приливи из редовног пословања 
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износе 25.000.000,00 а планирано је свега 100.000,00 
Знатно одступање настало је услед прилива средства од 
ЈП Ингас, ЈКП Водовод и канализација и ЈКП Комуналац 
у виду позајмица, као и средстава добијених од Општине 
по захтеву. У току године остварен је Одлив готовине 
из пословних активности у износу од 131.090.000,00 
што износи 84,44% од планираног износа, а део се 
односи на обавезу по судској пресуди према предузећу 
Монтера доо у стечају. Одливи по основу осталих јавних 
прихода износе 10.929.000,00 динара, а планирано 
је свега 10.000,00. У извештајном периоду остварен 
је Нето прилив готовине из пословних активности 
од 29.428.000,00 што је 9,4 пута више од планираног 
износа. Нето одлив из активности инвестирања је 39,94% 
плана. Прилив готовине из актинвности финансирања 
је 105.000.000,00 динара а одлив је 137.778.000,00 
динара, што није предвиђен планом. Одступања на 
позицијама токова готовине углавном су настали услед 
горе наведених позајмица и обавезе по судској пресуди. 
У извештајном периоду остварен је Нето одлив готовине 
од 3.989.000,00. Готовина на крају обрачунског периода 
износи 1.632.000,00 динара што је 45,77% планираног 
износа.

9.4. Стална имовина предузећа
 Стална имовина предузећа планирана је у 
износу од 1.592.241.000,00 динара, а реализација 
је у износу 1.572.900.000,00 динара или 98,79 % 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 
1.592.234.000,00 динара а реализација је у износу 
1.572.893.000,00 динара односно 98,79 % од планираног.
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.
9.8. Финансијска задуженост
 ЈП је кредитно задужено у износу од 
40.000.000,00 и је примило позајмице од осталих ЈП –ћа 
у износу од 35.000.000,00 динара за извршење доспелих 
обавеза.
9.9. Извори финансирања
Нема посебних извора
9.10. Финансијске информације за посматрани периоду
 У Периоду од 01.01. до 31.12.2019. године, ЈП 
„Инђија пут“ остварила је приход од 150.938.000,00 
динара.
 Програмом пословања за перио од 01.01. - 
31.12.2019. године планирано је 235.576.000,00 динара.
За извештајни период расходи износе 140.474.000,000 
динара тако да је добитак пре опорезивања 10.529.000,00 
динара.
 Планом за 2019. годину било је предвиђено 24 
запослена и то на неодређено време 23 и одређено време 
1 радник. На дан 31.12.2019. године, зараду су примила 
23 запослена и то 9 на неодређено радно време и 14 
радника на одређено радно време

 Планом за 2019 годину било је предвиђено 24 
запослена и то н неодређено 23. За раднике на одређено 
време поднет је захтев путем општине за давање 
сагласности за радни однос на неодређено време. Будући 
је у протеклој години било значајног одлива и прилива 
радника и да је у односу на план било одступања, 
индекс реализације зарада у односу на план је значајан. 
Што се тиче трошкова превоза запослених исплаћују 
се редовноу складу са актом предузећа као и јубиларне 
награде.
9.11. Финансијски параметри за посматрани период
Укупно остварење у односу на план је 64,07%
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 – дугорочне 
обавезе) износе 1.649.798.000,00 динара, а стална 
имовина 1.572.900.000,00 динара. Нето обртни фонд је 
76.898.000,00 динара
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.
АКТИВА
 Стална имовина-(биланс стања) у односу на 
посматрани период претходне године умањена је за 
19.846.000,00 динара или за . 0,01%.
 Обртна имовина - ( биланс стања) у односу 
на посматрани период претходне године већа је за 
171.972.000,00 динара или за 1,39%.
ПАСИВА
 Капитал предузећа (биланс стања) у односу 
на посматрани период претходне године мањи је 
9.326.000,00 динара или за 0,006%. Краткорочне обавезе 
су повећане су за 121.550.000,00 динара односно за 
109%.
ПРИХОДИ
 Укупни приходи у односу на посматрани период 
претходне године мањи су за 22.265.000,00 динара или 
за 13%.
РАСХОДИ
 Укупни расходи у односу на посматрани период 
претходне године мањи су за 22.709.000,00 динара или 
14,00%.
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.
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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 
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 2 запослена
9.18. Евиденција судских спорова са купцима
- 7 активан предмет 
9.19. Евиденција судских спорова са добављачим
- 1 активан предмет
9.20. Евиденција судских спорова са осталим 
повериоцима
- 22 судских спорова .
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
11.1. План инвестиција и реализација истих у 
посматраном периоду
 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 и извештајном периоду од 
01.01. до 31.12. 2019. године износи:
- Добра: 15.625.000,00 динара (без ПДВ-а)
- Услуге: 21.008.000,00 динара (без ПДВ-а)
- Радови: 73.640.000,00 динара (без ПДВ-а)

13. СУБВЕНЦИЈЕ
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 12,48 
година; проценат радника са високом стручном спремом 
је 47,8 %, виша стручна спрема 8,7 %, средња стручна 
спрема 43,5 %.
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.
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 ПУТ“ У ИЗВЕШТАЈНОМ У 
ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИПОДУ ОД 01.01. до 31.12.2019. 
ГОДИНЕ
1. Предузеће нема конкуренцију на подручју локалне 
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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, обезбеђивања јавног 
осветљења,обављање стручно – техничких послова за 
уређење грађевинског земљишта и управљање јавним 
паркиралиштима на територији општине Инђија. У 
извештајном периоду, Предузеће је успешно реализовало 
планиране активностима по овим програмима.
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 63,76 
%. Пословни расходи, индекс од 61,48 %.
6. У извештајном периоду, остварена је нето добит у 
апсолутном износу од 8.950.00,00 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 је кредитно задужено за 40.000.000,00 
динара
11. Нису наведене сметње у пословању у предузећу за 
извештајни период.

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. 
Пресузеће је у извештајном периоду остварило нето 
добитак у редовном пословању у апсолутном износу 
од 6.686.000,00 динара.

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 
08.04.2010. 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.
- Закон о јавним предузећима (сл. Гласник РС, бр. 
15/2016 и 88/2019)
- 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, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном 
сектору (сл. Гласник РС, бр. 93/2012),
- Закон о комуналним делатностима (Сл. Гласник РС, бр. 
88/2011, 104/2016 и 95/2018),
- Закон о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, бр. 
129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 
47/2018),
- Закон о раду (Сл. гласник РС, број 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017 и 95/2018 – 
аутентично тумачење),
- Закон о јавним набавкама (Сл. Гласник РС, број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), итд.
1.2. 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 бр. 
023-48-1/2018-I од 28.12.2018. год, Сл.Гласник бр. 29/18 
од 29.12.2018., Измене и допуне Програма пословања 
за 2019. годину бр. 023-68-1/2019-I од 18.12.2018.год., 
Сл.Гласник бр. 30/19 од 19.12.2019.,) 
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 - 20632348. 
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1.6. Порески идентификациони број
 ПИБ предузећа - 106565293.
1.7. Седиште и адреса
Седиште предузећа је у Инђији, Цара Душана бр.1. 
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 заступање
 Остало овлашћено лице за заступање је 
Момчило Малешевић.
1.10. Законски заступници 
 Законски заступник предузећа је директор 
Момчило Малешевић.
1.11. Јединствени 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
Р. бр. Број рачуна Банка
1. 160-334775 Банка Интеса
2. 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 извештајном периоду 
у апсолутном износу = 892.000,00 динара; планирано = 
25.000,00 динара; (3% 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. 
2.2. Визија 
 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.
2.3. Циљеви
 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.
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 организација пословања

Директор

Сарадник 
на 
развојним 
пројектима

Референт 
економско 
финансијских 
послова

Радник на 
депонији

Контролор

3.2. Систематизација радних места 
Систематизација има 5 радних места и 5 извршилаца
4. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ
4.1. Квалификациона структура запослених
 На дан 30.09.2019. године, у предузећу је 
запослено 5 радника. 
 Квалификациона стурктура запослених на дан 
30.09.2019. године:
ВСС 3
ВШС 1
КВ 1

Старосна структура запослених:
30–40 година 2
40-50 2
50-60 1

 
Просечна старост - 45,5 година
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4.2. Планирана маса зарада (Бруто 2) у 2019. години за 
период од 01.01.-31.12.2019.
Планирано РСД Реализовано 

РСД
Индекс - %

6.730.000,00 6.660.521,00 99

4.3. Планиране накнаде надзорног одбора у 2019. години 
за период од 01.01. - 31.12.2019.
Планирано РСД Реализовано 

РСД
Индекс - %

1.000.000,00 898.366,00 90

4.4. Планиране накнаде по уговору о делу у 2019. години 
за период од 01.01. -31.12.2019.
Планирано РСД Реализовано 

РСД
Индекс- %

75.000,00 15.823,00 21

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 
иста иста цена за све ЈП “ИНГРИН” Инђија - ЦЕНОВНИК 
УСЛУГА
1. Депоновање - одлагање отпада на градској депонији 
Инђија (ЈКП Комуналац Инђија): м³ 380,00 дин.
2. Депоновање - одлагање отпада на градској депонији 
Инђија (Сремски Карловци - Белило): м³500,00 дин.
3. Унос земље на градској депонији Инђија: м³ 100,00 
дин.
4. Унос грађевинског, комуналног и осталог неопасног 
отпада на градској депонији Инђија: м³ 500,00 дин.
 Одлуку о висини цена је донела скупштина 
општине Инђија, број: 023-48-1/2018-I-од 28.12.2018. 
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 2019. 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 управљања отпадом 
први и основни циљ јесте завршетак изградње 
регионалне санитарне депоније, што подразумева 
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, у склау са одредбама предметног 
Меморандума, крајем августа 2019.г. доставили су радну 
верзијом Студије о одрживом регионалном систему за 
управљање отпадом Инђија -Зрењанин, коју смо након 
тога заједнички усаглашавали, да би коначну верзију 
исте доставили крајем септембра, коко би наставили са 
реализацијом започетог пројекта.
1. Предлог Консеционог акта за реализацију пројекта 
Јавно приватног партнерства са елементима концесије 
за финансирање, изградњу, одржавање и управљање 
Регионалном депонијом за отпад чије је седиште у 
Инђији, дана 26. новембра 2019. године достављен је 
Комисији за јавно партнерство ради добијања позитивног 
мишљења за наставак реализације поменутог пројекта. 

2. Комисија за ЈПП у поступку оцене Пројекта и 
издавања мишљења тражила је дана 13. децембра 2019. 
године додатна тумачења и квантификације појединих 
елемената, које су достављени на електронску адресу 
Кабинета председника општине Инђија

3. Стручни тим доставио је дана 19. децембра 2019. 
године одговоре на постављена питања заједно са 
допуњеним, измењеним и пречишћеним текстом ЈПП 
пројекта на електронску адресу Комисије, а штампана 
верзија (са USB), достављена је истог дана на писарницу 
Комисије.
 
9. ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЗА 
ПЕРИОД 01.01. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ
9.1. Биланс успеха
 Пословни приходи за 2019. годину износе 
19.444.000,00 динара, степен реализације у односу на 
план износи 84,09% и односе се на приходе од продаје 
производа и услуга. Пословни расходи за 2019. годину 
износе 19.235.000,00 динара, степен реализације у 
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односу на план износи 87,00%. Трошкови материјала 
износе 253.000,00 динара, што чини степен реализације 
од 84,33%; Трошкови горива и енергије износе 
2.278.000,00 динара, што чини ниво остварења планских 
вредности од 84,37%. Трошкови зарада; накнада зарада 
и остали лични расходи су реализовани у вредности од 
8.242.000,00 што чини 96,96% планираних вредности. 
Трошкови производних услуга износе 3.779.000,00 
динара, што представља ниво остварења од 88,50%; 
Трошкови амортизације износе 45.000,00 динара што 
чини стопу остварења од 60%. Нематеријални трошкови 
су 4.638.000,00 динара, што представља остварење од 
74,43%. Повећање пословних активности и смањење 
трошкова резултирали су позитивним финансијским 
резултатом. Пословни добитак од 209.000,00 динара 
што је за 4,3 пута мање од планираних 909.000,00 
динара. Губитак из финансирања није планиран а износи 
182.000,00 динара. У 2019.год остварен је Нето добитак 
од 25.000,00 динара што је свега 3,23% од планираних 
773.000,00 динара.
9.2. Биланс стања – На дан 31.12.2019. год. износ на 
позицији Стална имовина, Некретнине, постројења 
и опрема је 136.000,00 динара и степен реализације 
у односу на план је 109,68%. Обртна имовина износи 
3.650.000,00 динара што чини стопу остварења од 
73%. Залихе износе 102.000,00 и нису планирана. 
Потраживања од купаца износе 2.605.000,00 динара, 
што чини ниво остварења планских вредности од 58% 
у односу на план. Друга потраживања износе 364.000,00 
динара и нису планирана. Готовина и готовински 
еквиваленти износе 549.000,00 динара, што чини 
110% реализације у односу на план. Порез на додатну 
вредност је 30.000,00 динара, а није планиран. Укупна 
актива на дан 31.12.2019. године износи 3.786.000,00 
динара, што је 74% планираног износа. Капитал износи 
50.000,00 динара што чини стопу остварења од 100%. 
Резерве износе 776.000,00 динара, што чини ниво 
остварења планских вредности од 82% у односу на 
план. Нераспоређени добитак ранијих година износи 
115.000,00 динара и представља стопу остварења од 
100%, док је нераспоређени добитак текуће године 
25.000,00 динара што представља стопу реализације 
од 3%. Краткорочне обавезе износе 500.000,00 динара, 
и нису планирана. Обавезе према добављачима су 
785.000,00 динара што чини ниво остварења планских 
вредности од 90,96%. Остале краткорочне обавезе 
износе 1.375.000,00 динара, што чини ниво остварења 
планских вредности од 63% у односу на план. Обавезе 
по основу пореза на додатну вредност износе 105.000,00 
динара, а степен реализације је 53% у односу на плански 
обим. Обавезе за остале порезе и доприносе и друге 
дажбине износе 45.000,00 динара. Укупна пасива на дан 
31.12.2019. год. износе 3.786.000,00 динара, а степен 
реализације је 74% од планиране вредности.
 Извештај токова готовине – Прилив готовине 
из пословних активности обухвата приливе готовине од 
продаје производа и услуга у износу од 21.958.000,00 
динара, а степен реализације је 135% од планираног 
износа. У току године остварен је одлив готовине из 
пословних активности у износу од 22.106.000,00 динара, 
што износи 138% од планираног, а обухвата извршена 

плаћања за: измирење обавеза према добављачима 
13.625.000,00 динара, што представља стопу остварења 
од 181%; зараде, накнаде зарада и остали расходи износе 
8.183.000,00 динара, где је степен реализације 96% у 
односу на плански обим; порез на добитак 189.000,00 
динара, а степен реализације је 95% у односу на 
планирано. Одливи по основу осталих јавних прихода 
износе 469.000,00 динара, а нису били планирани. Нето 
одлив готовине износи 148.000,00 динара што није било 
у плану. Готовина на крају ивештајног периода износи 
549.000,00 што је 183% планираног износа.
 Трошкови зарада – Маса зарада (бруто 1) изоси 
5.684.600,00 дин. и реализована је са 99,73%, а Маса 
зарада (бруто 2) је 6.660.521,00 дин. што је индекс 
реализације од 99%. 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 кадровa.
Кретање цена производа и услуга - нема измена цена.

 Субвенције и остали приходи из буџета - нема.

 Средства за посебне намене 
- средства репрезентације која су планирана у износу од 
200.000,00 дин. реализована су у износу од 189.379,00 
динара
- остала средства за посебне намене (донације, 
спонзорства, хуманитарне активности, спортске 
активности, реклама и пропаганда, остало) износе = 
325.561,00 динара а планирано је = 470.000,00 динара

 Извештај о инвестицијама – предузеће нема 
планираних инвестиција.

9.3. Основна средства
 Основна средства тј. некретнине, постројења и 
опрема планирана су у износу од 124.000,00 динара а 
реализована у износу од 136.000,00 динара или 109 %.
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 задужност у извештајном периоду
 На дан 31.12.2019.године ЈП ИНГРИН нема 
кредитних задужења. Предузеће користи краткорочну 
финансијску позајмицу од ЈП „Ингас“ Инђија од 
=500.000,00 динара.
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.- 31.12.2019. у односу на план за наведени период:
АКТИВА
- стална имовина је на нивоу планираних вредности 
(план 124.000,00 – реализација 136.000,00 - 109.%)
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- обртна имовина износи 3.650.000,00 динара или 73 % 
од планиране вредности (5.000.000) динара
ПАСИВА
- капитал износи = 999.000,00 динара или 51 % од 
планиране вредности (1.878.000,00) динара
- краткорочне обавезе мање за 426.000,00 динара (план 
3.246.000,00 – реализација 2.820.000,00 или 87%,)
- дугорочне обавеза – нема,
- дугорочна резервисања - нема.
9.8. 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.
 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. Евиденција 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 судских спорова са осталим 
повериоцима
Предузеће нема судских спорова са осталим 
повериоцима.
9.13. Извештај о учинцима П, ПА, ПЈ 
Извештаји о учинцима се редовно достављају и у складу 
су са законском регулативом.
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 и реализација истих у 
извештајном периоду
За период нису палнирана инвестициона улагања.

12. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
12.1. Генерални план јавних набавки у извештајном 
периоду
 План јавних набавки у посматраном периоду од 
01.01.-30.09.2019.године изнси:
Добра ...................................................2.250.000,00 динара
Услуге ..................................................3.050.000,00 динара
Радови .................................................1.800.000,00 динара
 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.
13. СУБВЕНЦИЈЕ
Предузеће нема субвенција у извештајном периоду.
14. НЕФИНАНСИЈСКЕ ДИМЕНЗИЈЕ АНАЛИЗЕ 
КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ИСКАЗАТИ У СТРУКТУРИ 
ИЗВЕШТАЈА
14.1. Мерила учења и раста 
Просечан радни стаж је 14 година;
Квалификациона структура запослених
у %
ВСС 60
ВШС 20
КВ 20

15. ЗАШТИТА НА РАДУ И ГРАДИЛИШТИМА 
15.1. Елаборат о заштити на раду
 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 
 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 
обезбеђење ликвидности предузећа у сваком моменту 
без кредитних задужења . 
 Принципи финансијске политике су да се 
свакодневно прате приходи и расходи, усклађују са 
планским величинама.
18. ФИНАНСИЈСКО ПЛАНИРАЊЕ
18.1. Модели финансијског планирања
 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.
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19. БРОЈ ВОЗИЛА У УПОТРЕБИ
19.1. Број особних возила - 1
19.2. Број теретних возила - 0
19.3 Број радних машина -1
 
МИШЉЕЊЕ О ОСТВАРЕЊУ ПРОГРАМА РАДА ЗА ЈП 
„ИНГРИН“ ИНЂИЈА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ 
ОД 01.01. ДО 31.12. 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; -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 84,09 %. 
Пословни расходи, индекс од 87 %. 
6. У извештајном периоду, остварена је нето добит у 
апсолутном износу од 25.000,00 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.
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ ЗА 
СВА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНА 
ИНЂИЈА
 Јавна предузећа доставила су Извештаје о 
степену усклађености планираних и реализованих 
активности из програма пословања за период 01.01.-
31.12.2019. 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, 
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.-31.12.2019. 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.-31.12.2019. 
године јавна предузећа су остварила 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.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 023-15/2020-III
Дана: 11. маја 2020. године
Инђија

Председавајући,
Председник општине

Владимир Гак, с.р.
-------------------------

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

 384
 На основу члана 6. став 6. Закона о запосленима 
у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16, 113/17, 
113/17 – други закон и 95/18), члана 4. став 2. Посебног 
колективног уговора за запослене у јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, број 38/19 и 
55/20), а у вези са чланом 240. и чланом 248. Закона о 
раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 – УС, 113/17 и 95/18 – аутентично 
тумачење),
 Председник општине Инђија Владимир Гак у 
име послодавца општине Инђија, и репрезентативни 
синдикат – Синдикална организација запослених у 
Општинској управи општине Инђија кога заступа Паја 
Ђармоцки, председник (у даљем тексту: учесници), 
дана, 20.05.2020. године, закључили су

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОРГАНИМА, СЛУЖБАМА 
И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
 Овим колективним уговором (у даљем тексту: 
Уговор), уређују се права и дужности из радног односа 
запослених у органима општине Инђија, службама и 
организацијама које оснива надлежни орган Општине, 
утврђују се, у складу са законом, већа права и повољнији 
услови рада од права и услова утврђених законом, 
општим актима и другим прописима којима се уређују 
радни односи у јединици локалне самоуправе, безбедност 
и здравље на раду, решавање спорова, праћење Уговора, 
међусобни односи учесника у закључивању Уговора, 
поступак измена и допуна Уговора и друга питања од 
значаја за запослене и послодавца.

Члан 2.
 Уговор се непосредно примењује.

Члан 3.
 Запосленима у смислу овог Уговора сматрају 
се функционери који на основу утврђене обавезе или 
овлашћења, имају обавезу, односно користе право да 
буду на сталном раду (заснивају радни однос) ради 
вршења дужности, службеници и намештеници.
 Функционер је изабрано, именовано, односно 
постављено лице (осим службеника на положају) у 
органима Општине, као и у службама и организацијама 
које је основао надлежни орган Општине према 
посебним прописима.
 Службеник је запослено лице на извршилачком 
радном месту, као и на радном месту службеника на 
положају, које професионално обавља стручне послове 
из надлежности Општине.
 Намештеник је лице које заснива радни однос 
ради обављања пратећих, помоћно-техничких послова у 
органима Општине.
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 Послодавац запослених из става 1. овог члана је 
општина Инђија (у даљем тексту: Послодавац).
 За функционере у органима Општине права и 
дужности у име послодавца врши Скупштина општине, 
односно радно тело Скупштине које је утврђено Статутом 
општине или Пословником Скупштине општине.
 За службенике на положају у Општини, права 
и дужности у име послодавца врши Општинско веће 
општине Инђија.
 За службенике и намештенике у органима 
општине, права и дужности у име послодавца врши 
Начелник Општинске управе.
 Репрезентативни синдикат, у смислу 
Уговора, јесте Синдикална организација запослених 
у Општинској управи општине Инђија, уписана у 
регистар Синдиката Решењем Министарства за рад, 
борачка и социјална питања број 110-00-248/1991-02 
од 20.05.1993. године под редним бројем 11021, а чију 
је репрезентативност утврдио Послодавац, решењем 
Начелник Општинске управе општине Инђија број 11-
25/2019-IV-3 од 27.09.2019. године.
 Уговор се примењује на све запослене код 
Послодавца.

Члан 4.
 На права, обавезе и одговорности запослених 
који нису уређени Уговором, непосредно се примењују 
одговарајуће одредбе Закона односно Посебног 
колективног уговора.
 Ако синдикат сматра да су нарушена права 
запослених по закону, Посебном колективног уговору 
и Уговору, дужан је да писмено обавести послодавца 
о потреби отклањања уочених повреда, а истовремено 
може, да на основу писменог овлашћења запосленог, 
покрене поступак код надлежне инспекције и надлежног 
суда, ради отклањања утврђених повреда.

II РАДНИ ОДНОСИ

Члан 5.
 Радни однос се заснива на неодређено време, 
у складу са законом, а изузетно на одређено време у 
случајевима утврђеним законом.
 Послодавац може да заснује радни однос са 
лицем које поред законом прописаних 
услова, испуњава и друге услове за рад на одређеним 
пословима утврђеним Правилником о организацији 
и систематизацији радних места (у даљем тексту: 
Правилник).
 Послодавац је дужан да приликом пријема 
запосленог у радни однос на одређено време нарочито 
оцени околности које се односе на то да је лице које 
се прима у радни однос у ранијем периоду обављало 
послове одређеног радног места и да је за то време 
уредно испуњавало своје радне обавезе.
 Правилником се утврђују организација радних 
места, описи радних места, звања у којима су радна 
места разврстана, потребан број извршилаца за свако 
радно место, радна места намештеника, врста и степен 
образовања, радно искуство и други услови за рад на 
сваком радном месту.

 Радни однос не може да се заснује за послове 
који нису утврђени Правилником.
 Укупан број запослених на одређено време и 
радно ангажованих по другим основама мора да буде у 
складу са прописима којима се уређује буџетски систем.

Члан 6.
 Послодавац је дужан да у поступку припреме 
Правилника или општих аката који су од значаја за 
дефинисање радноправног и материјалног положаја 
запослених у органима и службама Општине, на 
предлоге тих аката, затражи мишљење репрезентативног 
синдиката.
 Репрезентативни синдикат дужан је да достави 
своје мишљење Послодавцу у року од 15 дана од дана 
пријема захтева за мишљење.

III ОСНОВНА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 7.
 Запослени има право на одговарајућу плату, 
накнаде и друга примања у складу са законом којим се 
уређују плате у јединици локалне самоуправе, право на 
безбедност и здравље на раду, односно право на услове 
рада који му неће угрозити живот и здравље, право на 
техничке и друге услове потребне за рад, заштиту од 
претњи, напада и свих врста угрожавања безбедности и 
здравља на раду, здравствену заштиту, заштиту личног 
интегритета и друга права у случају болести или губитка 
радне способности, као и право на друге облике заштите 
у складу са законом, Уговором и другим општим актима 
Послодавца.
 Запослени има право да напредује у служби 
стицањем вишег звања и стицањем вишег платног 
разреда у складу са законом, право на стручно 
усавршавање у складу са потребама послодавца, право 
на благовремено добијање информација о планираним 
радним задацима и утврђеним циљевима, смерницама 
и упутствима за благовремено и квалитетно обављање 
послова радног места.
 Запослени има право чланства у синдикату 
и професионалном удружењу и њиховим органима 
управљања.

IV СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И 
УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 8.
 Право и дужност запосленог је да се у току рада 
стручно оспособљава и усавршава у складу са потребама 
Послодавца.
 Стручно усавршавање је стицање знања и 
вештина, односно способности за извршавање послова 
радног места.

Члан 9.
 Послодавац је дужан да за сваку календарску 
годину, сачини посебан програм стручног усавршавања 
запослених у складу са законом, финансијским планом 
и средствима обезбеђеним у буџету Општине.
 Послодавац је дужан да обезбеди вођење 
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евиденције о стручном оспособљавању и усавршавању.
 Запослени кога Послодавац упути на стручно 
оспособљавање и усавршавање, има право на накнаду 
плате, накнаду трошкова стручног оспособљавања и 
усавршавања, котизацију и набавку уџбеника.

Члан 10.
 Службенику може да се омогући додатно 
образовање у складу са потребама Послодавца.
 Додатно образовање омогућава се службенику 
запосленом који је изабран на интерном конкурсу, на 
коме предност има службеник запослени са вишим 
просеком оцене у претходне три године.
 Трошкове додатног образовања сноси 
Послодавац.

Члан 11.
 Права и обавезе службеника који се додатно 
образује уређују се уговором.
 Уколико додатно образовање захтева 
привремено одсуство са рада, запослени има право на 
мировање радног односа.
 По завршеном додатном образовању запослени 
се премешта на непопуњено радно место разврстано 
у најниже звање за степен образовања који је стекао 
додатним образовањем и дужан је да у року од шест 
месеци положи државни стручни испит за степен 
образовања који је стекао додатним образовањем.
 По додатном образовању, запослени је обавезан 
да остане на раду код Послодавца најмање двоструко 
дуже од трајања додатног образовања, у противном 
је дужан да једнократно надокнади Послодавцу све 
трошкове додатног образовања.
 Службеник запослени који је од стране и о 
трошку Послодавца, завршио додатно образовање, а 
који у року од годину дана од дана окончања образовања 
не буде премештен на непопуњено радно место, нема 
обавезу да остане у радном односу код Послодавца, нити 
да надокнади трошкове образовања, осим ако законом 
није другачије утврђено.

V РАДНО ВРЕМЕ

Члан 12.
 Радно време је временски период у коме је 
запослени дужан односно расположив да обавља 
послове према налозима Послодавца, на месту где се 
послови обављају.
 Радним временом не сматра се време у коме је 
запослени приправан да се одазове на позив Послодавца 
да обавља послове ако се укаже таква потреба, а при 
чему се запослени не налази на месту где се његови 
послови обављају.
 Време које запослени у току приправности 
проведе у обављању послова по позиву Послодавца, 
сматра се радним временом.

Члан 13.
 Пуно радно време код Послодавца, износи 40 
часова недељно, ако законом није другачије одређено.

Члан 14.
 Послодавац утврђује распоред радног времена 
запосленог и прерасподелу радног времена, почетак и 
завршетак радног времена, односно одмора у току рада 
за период од најмање четири недеље (месец дана).
 Распоред радног времена запосленог објављује 
се најмање десет дана пре примене.
 Изузетно од става 1. и 2. овог члана распоред 
радног времена запосленог може бити промењен и пре 
истека рока од десет дана од дана обавештења запосленог, 
у случајевима који се не могу унапред предвидети, али 
ни тада краћем од 48 часова унапред.
 Распоредом радног времена или увођењем 
прековременог рада не може се Запосленом ускратити 
дневни одмор од најмање 12 сати непрекидно, нити 
недељни одмор од најмање 24 сата непрекидно.

Члан 15.
 Радна недеља за запослене, по правилу траје 
пет радних дана.
 Распоред радног времена у оквиру радне недеље 
утврђује Послодавац.
 Радни дан, по правилу траје осам часова.
 Уколико се рад обавља у сменама, ноћу или кад 
природа посла и организација рада то захтева, радна 
недеља и распоред радног времена може да се организује 
на други начин.

Члан 16.
 Запосленима који раде на нарочито тешким, 
напорним и за здравље штетним пословима, на којима 
и поред примене одговарајућих мера безбедности и 
заштите живота и здравља на раду, средстава и опреме 
личне заштите, постоји повећано штетно дејство на 
здравље запосленог, скраћује се радно време сразмерно 
штетном дејству услова рада на здравље и радну 
способност запосленог.
 На основу извршене процене ризика и стручне 
анализе, за радно место са повећаним ризиком, може да 
се као превентивна мера за безбедан и здрав рад, утврди 
скраћено радно време, додатне и једнократне паузе као и 
друге мере.

Члан 17.
 Одлуку о скраћеном радном времену, доноси 
Послодавац.

Члан 18.
 На захтев Послодавца, запослени је дужан да 
ради дуже од пуног радног времена у случају више силе, 
изненадног повећања обима посла, замене изненада 
одсутног запосленог, уколико се посао не може обавити 
у редовно радно време и у другим случајевима када је 
неопходно да се у одређено року заврши посао који није 
планиран (у даљем тексту: прековремени рад).
 Прековремени рад не може да траје дуже од 
осам часова недељно.
 Запослени не може да ради дуже од 12 часова 
дневно, укључујући прековремени рад.
 Запосленом који ради на пословима на којима 
је уведено скраћено радно време, не може се одредити 
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прековремени рад на тим пословима уколико законом 
није другачије одређено.

Члан 19.
 Изузетно уз претходну сагласност запосленог, 
прековремени рад може бити уведен и у трајању дужем 
од осам часова недељно, а најдуже до 20 сати недељно.
 Прековремени рад из става 1. овог члана може 
бити уведен за највише 90 дана у календарској години.

Члан 20.
 Прерасподела радног времена уводи се код 
изненадног или очекиваног повећаног обима посла да 
би се избегао поремећај у обављање редовног посла, или 
када треба испоштовати законске рокове и слично.
 Прерасподела радног времена врши се на 
основу одлуке Послодавца.
 Одлука из става 2. овог члана, доноси се по 
правилу најмање седам дана пре настанка потребе за 
прерасподелом радног времена, и иста садржи:
1. временски период за који се предвиђа прерасподела 
радног времена;
2. списак запослених на које се прерасподела радног 
времена односи;
3. период у којем ће запослени радити краће односно 
дуже од пуног радног
времена.
 Прерасподела радног времена утврђена Одлуком 
из става 2. овог члана, не везује се за календарску годину 
и може трајати најдуже девет месеци.

Члан 21.
 У случају прерасподеле радног времена, радно 
време не може да траје дуже од 60 часова недељно.

Члан 22.
 Рад који се обавља у времену од 22.00 часа до 
6.00 часова наредног дана, сматра се радом ноћу.

Члан 23.
 Рад у сменама је организација рада код 
Послодавца, према којој се запослени на истим 
пословима смењују према утврђено распореду, при 
чему измена смена може да буде континуирана или са 
прекидима, током одређеног периода дана или недеља.
 Запослени који ради у сменама је запослени, 
који код Послодавца код кога је рад организован у 
сменама, у току месеца посао обавља у различитим 
сменама најмање трећину свог радног времена.
 Ако је рад организован у сменама које укључују 
ноћни рад, Послодавац је дужан да обезбеди измену 
смена, тако да запослени не ради непрекидно више од 
једне радне недеље ноћу.
 Запослени може да ради ноћу дуже од једне 
радне недеље, само уз његову писмену сагласност.

VI ОДМОРИ И ОДСУСТВА

Дневни и недељни одмор

Члан 24.
 Запослени који ради најмање шест часова 
дневно, има право на одмор у току дневног рада у 
трајању од 30 минута.
 Запослени који ради дуже од пуног радног 
времена али не дуже од 12 часова дневно, има право на 
одмор у току рада од 60 минута.
 За време коришћења дневног одмора запослени 
има право да напусти радно место и просторије 
Послодавца.
 Одмор у току дневног рада не може се користити 
на почетку и на крају радног времена.
 Време одмора из става 1. и 2. овог члана 
урачунава се у радно време.

Члан 25.
 Одлуку о распореду коришћења одмора у току 
дневног рада, доноси Послодавац.
 Ако се ради са странкама, одмор у току дневног 
рада организује се на начин којим се обезбеђује да се рад 
не прекида.

Члан 26.
 Запослени има право на одмор између два 
узастопна радна дана, у трајању од најмање 12 часова 
непрекидно.

Члан 27.
 Запослени има право на недељни одмор у 
трајању од најмање 24 часа непрекидно.
 Недељни одмор по правилу се користи недељом.
 Послодавац може да одреди други дан за 
коришћење недељног одмора у случају да организација 
рада то захтева.
 Уколико запослени ради на дан свог недељног 
одмора, Послодавц је дужан да му обезбеди одмор у 
трајању од најмање 24 часа непрекидно, у току наредне 
недеље.

Годишњи одмор

Члан 28.
 Запослени има право на годишњи одмор.
 Запослени стиче право на коришћење годишњег 
одмора у календарској години, после месец дана 
непрекидног рада од дана заснивања радног односа код 
Послодавца.
 Под непрекидним радом, сматра се и време 
привремене спречености за рад у смислу прописа о 
здравственом осигурању и одсуства са рада уз накнаду 
зараде.
 Запослени не може да се одрекне права на 
годишњи одмор, нити му се то право може ускратити 
или заменити новчаном накнадом, осим у случају 
престанка радног односа, када је Послодавац дужан 
да запосленом који није искористио годишњи одмор у 
целини или делимично, исплати новчану накнаду.
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Члан 29.
 Запослени има право на годишњи одмор у 
трајању од најмање 20, а највише 30 радних дана према 
мерилима утврђеним овим Уговором.

Мерила за утврђивање годишњег одмора

Члан 30.
 Дужина годишњег одмора запосленог утврђује 
се тако што се законски минимум од 20 радних дана 
увећава према следећим критеријумима, и то:
1. по основу доприноса на раду:
(1) службенику са оценом „истиче се“ – за 5 радних дана,
(2) службенику са оценом „добар“ – за 3 радна дана,
(3) намештенику који је остварио резултате рада – за 3 
радна дана;
2. по основу стручне спреме, односно образовања:
(1) запосленом са високим образовањем стеченим на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четити године или специјалистичким студијама 
на факултету и запосленом са стеченим високим 
образовањем на основним академским студијама у обиму 
од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним 
студијама односно на студијама у трајању до три године –  
за 5 радних дана,
(2) запосленом са средњом школском спремом – за 3 
радна дана,
(3) запосленом са осталим степенима школске спреме – 
за 1 радни дан;
3. по основу година рада проведених у радном односу:
(1) запосленом преко 30 година рада проведених у 
радном односу – за 5 радних дана,
(2) запосленом од 25 до 30 година рада проведених у 
радном односу – за 4 радна дана,
(3) запосленом од 15 до 25 година рада проведених у 
радном односу – за 3 радна дана,
(4) запосленом од 5 до 15 година рада проведених у 
радном односу – за 2 радна дана,
(5) запосленом до 5 година рада проведених у радном 
односу – за 1 радни дан;
4. по основу услова рада:
(1) за рад на радним местима са повећаним ризиком – за 
3 радна дана,
(2)  за рад на радном месту на коме је уведено скраћено 
радно време – за 10 
радних дана,
(3) за ноћни рад – за 2 радна дана;
5. по основу бриге о деци и члановима уже породице:
(1) родитељу, усвојитељу, старатељу или хранитељу са 
једним малолетним дететом за 2 радна дана, а за свако 
наредно малолетно дете по 1 радни дан,
(2) самохраном родитељу са дететом до 14 година – за 
3 радна дана, с тим што се овај број дана увећава за по 
2 радна дана за свако наредно дете млађе од 14 година,
(3) запосленом који се стара о члану уже породице који 
је ометен у развоју, има тешко телесно оштећење или 
болест услед које је потпуно или врло слабо покретан – 

за 5 радних дана;
6. запосленој особи са инвалидитетом – за 5 радних дана.
Руководилац у сврху примене мерила из става 1. тачка 
1. овог члана прати рад намештеника и у годишњем 
извештају о његовом раду који доноси до краја децембра 
текуће године за ту годину утврђује да ли је намештеник 
остварио резултате рада.
 Годишњи одмор који се утврди након примене 
свих критеријума, не може се користити у трајању 
дужем од 30 радних дана.
 Запослени са навршених 30 година рада 
проведених у радном односу, има право на годишњи 
одмор у трајању од 30 радних дана.
 Самохраним родитељем у смислу овог члана 
сматра се родитељ, који сам врши родитељско право, 
када је други родитељ непознат, или је умро, или сам 
врши родитељско право на основу одлуке суда или када 
само он живи са дететом, а суд још није донео одлуку 
о вршењу родитељског права, и у другим случајевима 
утврђеним законом којим се уређују породични односи.

Члан 31.
 При утврђивању дужине годишњег одмора, 
радна недеља рачуна се као пет радних дана.
 Празници који су нерадни дани, одсуство са 
рада уз накнаду зараде и привремена спреченост за рад 
у складу са прописима о здравственом осигурању, не 
урачунавају се у дане годишњег одмора.
 Ако је запослени за време коришћења годишњег 
одмора, привремено спречен за рад у смислу прописа 
о здравственом осигурању, он има право да по истеку 
спречености за рад настави коришћење годишњег 
одмора.

Члан 32.
 Запослени има право на дванаестину годишњег 
одмора (сразмери део) утврђеног на основу критеријума 
из члана 30. овог Уговора, за сваки месец дана рада у 
календарској години у којој је засновао радни однос или 
у којој му престаје радни однос.

Члан 33.
 Запослени има право да користи годишњи 
одмор једнократно или у два или више делова.
 Ако запослени користи годишњи одмор у 
деловима, први део користи у трајању од најмање две 
радне недеље непрекидно у току календарске године, а 
остатак најкасније до 30. јуна наредне године.
 Запослени има право да годишњи одмор користи 
у два дела, осим ако се са Послодавцем споразуме да 
годишњи одмор користи у више делова.
 Запослени који није у целини или делимично 
искористио годишњи одмор у календарској години 
због одсутности са рада ради коришћења породиљског 
одсуства, одсуства са рада ради неге детета и посебне 
неге детета, има право да тај одмор искористи до 30. 
јуна наредне године.

Члан 34.
 Време коришћења годишњег одмора утврђује 
се планом коришћења годишњег одмора.
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 План коришћења годишњих одмора доноси 
руководилац органа најкасније до краја априла 
календарске године, након претходно прибављеног 
мишљења руководилаца унутрашњих организационих 
јединица, при том водећи рачуна о писаном захтеву 
запосленог.
 План коришћења годишњег одмора садржи: име 
и презиме запосленог, радно место, трајање годишњег 
одмора, време коришћења годишњег одмора и име 
запосленог који мења запосленог за време коришћења 
годишњег одмора.
 На основу плана коришћења годишњег одмора, 
доноси се за сваког запосленог Решење којим се утврђује 
укупно трајање годишњег одмора према мерилима из 
члана 30. Уговора и време коришћења годишњег одмора 
и доставља се запосленом најкасније 15 дана пре датума 
одређеног за почетак коришћења годишњег одмора.
 Изузетно, ако се годишњи одмор користи на 
захтев запосленог, решење о коришћењу годишњег 
одмора, може се доставити запосленом непосредно пре 
коришћења годишњег одмора.
 Послодавац може да измени време одређено за 
коришћење годишњег одмора, ако то захтевају потребе 
посла, најкасније пет радних дана пре дана одређеног 
за коришћење годишњег одмора, а уколико запослени 
у том моменту има уплаћен аранжман према Плану 
коришћења годишњег одмора, запослени има право да му 
се надокнаде стварни трошкови на основу приложених 
уплата.
 Решење о коришћењу годишњег одмора може 
да се достави запосленом и у електронском облику.

Члан 35.
 У случају престанка радног односа, Послодавац 
је дужан да запосленом који није искористио годишњи 
одмор у целини или делимично, исплати новчану 
накнаду уместо коришћења годишњег одмора, у висини 
просечне плате коју је остварио у претходних 12 месеци, 
сразмерно броју дана неискоришћеног годишњег 
одмора.
 Накнада из става 1. овог члана има карактер 
накнаде штете, а право на накнаду утврђује се и 
исплаћује у складу са решењем Послодавца у року од 30 
дана од дана престанка радног односа.

Одсуство уз накнаду плате (плаћено одсуство)

Члан 36.
 Запослени има право на одсуство са рада 
уз накнаду плате (плаћено одсуство) у следећим 
случајевима:
1. порођаја супруге или усвојење детета – 5 радних дана;
2. порођаја другог члана уже породице – 1 радни дан;
3. рођења унучади запосленог – 2 радна дана;
4. полагање стручног испита који је обавезан услов за 
рад на радном месту на које је распоређен – до 7 радних 
дана;
5. ступање у брак запосленог – 7 радних дана;
6. развода брака запосленог – 2 радна дана;
7. ступање у брак детета односно пасторка, усвојеника 
или храњеника – 3 радна дана;

8. отклањање последица у домаћинству запосленог 
изазваним елементарним непогодама, хаваријама, 
пожаром или другим непредвидивим разлозима више 
силе – 3 радна дана; 9. селидбе – 3 радна дана;
10. поласка детета запосленог у први разред основне 
школе – 2 радна дана;
11. испраћај детета односно пасторка, усвојеника или 
храњеника у војску – 2 радна дана;
12. полагање испита у оквиру стручног усавршавања 
или образовања – по 1 радни дан, а највише 7 радних 
дана у току календарске године;
13. теже болести члана уже породице – 7 радних дана;
14. смештај члана уже породице на болничко лечење ван 
места становања – 2 радна дана;
15. смрти члана уже породице – 5 радних дана;
16. смрти родитеља, усвојиоца, рођеног брата или сестре 
од брачног друга запосленог – 2 радна дана;
17. за сваки случај добровољног давања крви, рачунајући 
и дан давања крви – 3 узастопна дана;
18. учешће у такмичењу у организацији синдиката – до 
7 радних дана;
19. рекреативног одмора у организацији синдиката – до 
7 радних дана;
20. обављања волонтерских дужности у хуманитарним 
удружењима и организацијама – до 2 радна дана, а 
највише 4 радна дана у току календарске године;
21. учешће на међународним спортским такмичењима 
у својству члана репрезентације Републике Србије, за 
време боравка репрезентације, као и за време припреме 
репрезентације – најдуже 45 радних дана;
22. смрти крвног или тазбинског сродника – 1 радни дан;
23. запосленом ради одвођења детета са посебним 
потребама на опоравак или рехабилитацију – до 7 
радних дана;
24. запослени који је претрпео насиље у породици – до 5 
радних дана, након пријаве надлежном органу;
25. одсуства због одазивања позиву државног органа;
26. учешћа у војној вежби по позиву надлежног државног 
органа – у трајању војне вежбе. 
 Члановима уже породице у смислу овог члана 
сматрају се брачни друг, ванбрачни друг, деца рођена у 
браку и ван брака, рођена браћа и сестре, браћа и сестре 
по оцу и мајци, родитељи, усвојилац, усвојеник пасторак 
и старатељ.
 Плаћено одсуство из става 1. овог члана, може 
се користити у току календарске године у укупном 
трајању – од 7 радних дана.
 Изузетно, у случајевима из став 1. тачка 1, 4, 5, 
6, 7, 8, 13, 14, 16, 18, 20, 22 и 23. овог члана, укупан 
број радних дана који се користи као плаћено одсуство у 
току календарске године, увећава се за број дана који је 
утврђен као време одсуства у сваком од тих случајева.
 Плаћено одсуство се одобрава на писмени 
захтев запосленог, под условом да је запослени приложио 
одговарајућу документацију (доказ о постојању правног 
основа за коришћење плаћеног одсуства).
 Изузетно, због хитности, Послодавац одобрава 
плаћено одсуство запосленом одмах по сазнању за 
настали догађај, а запослени накнадно прилаже доказе 
који потврђују постојање основа за плаћано одсуство.
 Послодавац може да одобри запосленом 
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одсуство из става 1. овог члана, и за сроднике који нису 
наведени у ставу 2. овог члана и за друга лица која живе 
у заједничком породичном домаћинству са запосленим, 
у трајању утврђеном решењем Послодавца.
 Лица која су ангажована код Послодавца по 
основу уговора ван радог односа остварују право на 
плаћено одсуство са рада у случају из става 1. тач. 1, 5, 
6, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 22. под условима из овог члана 
Уговора.

Члан 37.
 Запослени имају право да одсуствују са рада, уз 
накнаду плате, у дане следећих верских празника: 
1. запослени православци – на први дан крсне славе;
2.запослени католици и припадници других 
хришћанских верских заједница – на први дан Божића 
и у дане Ускршњих празника, почев од Великог петка 
закључно са другим даном Ускрса, према њиховом 
календару;
3. запослени припадници исламске заједнице – на први 
дан Рамазанског бајрама и први дан Курбанског бајрама;
4. запослени припадници јеврејске заједнице – на први 
дан Јом Кипура.

Неплаћено одсуство

Члан 38.
 Запослени има право на неплаћено одсуство у 
календарској години, и то:
1. ради школовања, специјализације или другог вида 
стручниг образовања и усавршавања (мастер, докторат), 
којем запослени приступа на своју иницијативу – до 30 
радних дана;
2. ради неговања оболелог члана уже породице – до 90 
радних дана;
3. ради обављања личних послова – до 7 радних дана;
4. за случај смрти блиског сродника по крвном или 
тазбинском сродству – до 5 радних дана;
5. учествовање у културним и спортским приредбама 
у својству извођача као и учествовање на стручним 
конгресима и конференцијама.
6. за случај одласка на школовање у иностранство – до 
годину дана;
7. ради изградње, реконструкције или адаптације 
породичне куће или стана, а ради решавања стамбене 
потребе запосленог - до шест месеци.
 На лични захтев, Послодавац ће одобрити 
запосленом неплаћено одсуство до 90 дана, које се може 
користити једном у периоду од пет година, уколико 
одсуство запосленог не би битно утицало на извршавање 
послова радног места на које је распоређен.
 Послодавац може да одобри запосленом 
одсуство и у дужем трајању и у другим случајевима, 
ако одсуство са рада запосленог не утиче битно на 
организацију рада код послодавца. 

Члан 39. 
 Право запосленог на неплаћено одсуство и 
дужина његовог трајања утврђује се решењем.
 Запослени је дужан да Послодавцу, уз писани 
захтев за коришћење неплаћеног одсуства, приложи 

одговарајуће доказе који потврђују постојање основа за 
неплаћено одсуство, а Послодавац је дужан да у року од 
осам дана донесе решење из става 1. овог члана. 
 За време неплаћеног одсуства запосленом 
мирују права и обавезе из радног односа.

VII БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
 

Члан 40.
 Послодавац је дужан да запосленом обезбеди 
рад на радном месту и у радној околини у којим су 
спроведене мере безбедности и здравље на раду у 
складу са законом, подзаконским актима, прописаним 
стандардима и Уговором.
 Послодавац обезбеђује да радни процес буде 
прилагођен телесним и психичким могућностима 
запосленог и да радна околина, средства за рад и средства 
и опрема за личну заштиту не угрожавају безбедност и 
здравље запосленог. 
 Запослени је дужан да поступа у складу са 
утврђеним дужностима и да на прописани начин користи 
утврђена права и мере у области безбедности и здравља 
на раду у циљу заштите свог, као и живота и здравља 
запослених.

Члан 41.
 Послодавац је дужан да донесе акт о процени 
ризика који, у складу са законом, другим прописима 
и општим актима, утврђује постојање опасности и 
штетности на радном месту и у радној околини и да 
након процене њиховог утицаја на настанак повреда и 
оштећења здравља запосленог утврди радна места са 
повећаним ризиком.
 Послодавац је одговоран за спровођење 
безбедности и здравља на раду, у складу са законом, 
подзаконским актима, стандардима, техничким 
прописима, Уговором и актом о процени ризика на 
радном месту и радној околини. 

Члан 42.
 Послодавац је дужан да измени акт о процени 
ризика у случају појаве сваке нове опасности и промене 
нивоа ризика у процесу рада или ако дође до тешке 
телесне повреде или колективне повреде на раду.
 Послодавац не може спровођењем мера 
безбедности и здравља на раду да проузрокује 
финансијске обавезе за запосленог и представника 
запосленог и да спровођењем мера погоршава њихов 
материјални и социјални положај стечен на раду и у вези 
с радом.
 Послодавац је дужан да запосленог обучи и 
оспособи за безбедан и здрав рад на радном месту, као и 
да га оспособи за пружање прве помоћи.

Члан 43.
 Запослени има право и обавезу да се пре почетка 
рада, упозна са мерама безбедности и здравља на раду на 
пословима свог радног места, као и да се оспособљава 
за њихово спровођење.
 Запослени има право да одбије да ради када му 
прети непосредна опасност по живот и здравље, због 



Број 13, страна број  511                                Службени лист општине Инђија                                Среда 20. мај 2020.

тога што нису спроведене прописане мере безбедности 
и здравља на раду, све док се не спроведе одређене мере 
безбедности и здравља на раду. 
 У случају из става 2. овог члана, запослени 
остварује сва права из радног односа као да је радио и 
право на накнаду плате у висини основне плате, у складу 
са општим актима Послодавца.

Члан 44.
 Запослени који ради на радном месту са 
повећаним ризиком, има право на мере безбедности и 
здравља на раду утврђене актом о процени ризика као 
и друга права утврђена законом, другим прописима и 
Уговором.

Члан 45.
 Средства за спровођење утврђених мера за 
отклањање ризика у области безбедности и здравља 
на раду укључујучи и средства за превенцију радне 
инвалидности и рекреативни одмор обезбеђују се у 
буџету општине Инђија.

Члан 46.
 Послодавац именује на период од четири године 
Одбор за безбедност и здравље на раду (у даљем тексту: 
Одбор), који има председника и четири члана од којих 
три члана предлаже синдикат, а два послодавац из реда 
запослених.

Члан 47.
  Послодавaц је дужан да Одбору омогући:
1. увид у сва акта која се односе на безбедност и здравље 
на раду;
2. да учествује у разматрању свих питања која се односе 
на спровођење безбедности и здравља на раду;
 Послодавац је дужан да представника 
запослених, односно Одбор информише о свим 
подацима који се односе на безбедност и здравље на 
раду.

Члан 48.
 Представник запослених односно Одбор имају 
право:
1. да послодавцу дају предлоге о свим питањима која се 
односе на безбедност и здравље на раду;
2. да захтевају од послодавца да предузме одговарајуће 
мере за отклањање или смањење ризика који угрожава 
безбедност и здравље запослених;
3. да захтевају вршење надзора од стране инспекције 
рада ако сматрају да послодавац није спровео прописане 
или неопходне мере за безбедност и здравље на раду као 
и да присуствују инспекцијском надзору;

Члан 49.
 Представници запослених и Одбор, дужни су 
да акте, информације, податке и обавештења које добију 
од послодавца а који се односе на стање безбедности и 
здравља на раду доставе организацији синдиката.
 Ако је представник запослених или одбор 
спречен да обавља своју дужност имају обавезу да о 
томе обавесте Послодавца, који своје обавезе прена 

представнику запослених односно Одбору, извршава 
тако што уместо представника запослених односно 
Одбора , обавештава организацију синдиката.
 Организација синдиката, може предложити 
Послодавцу, да законом утврђене обавезе сарадње, 
извештавања и информисања представника запослених 
и Одбора о свим питањима која су од утицаја за 
безбедност и здравље запослених врши тако што ће о 
тим питањима обавештавати непосредно синдикат.

VIII ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 50.
 Послодавац је дужан, да под једнаким условима 
колективно осигура Запослене за случај смрти, 
последица незгоде, професионалног обољења, повреде 
на раду и губитка радне способности, ради обезбеђења 
накнаде штете.
 Послодавац је дужан да пре расписивања 
јавне набавке за закључење уговора о осигурању из 
става 1. овог члана, преговара и прибави сагласност 
репрезентативног синдиката.
 Послодавац организује и обезбеђује 
здравствену заштиту запослених о свом трошку у складу 
са прописима о здравственој заштити и планираним 
финансијским средствима. 

Члан 51.
 Послодавац може, у складу са расположивим 
финансијским средствима, да обезбеди додатно 
здравствено осигурање за исти износ премије осигурања 
за лечење у зравственим институцијама – у државном 
или приватном власништву - са којима осигуравајућа 
кућа има уговор, као и да за своје запослене организује 
пензијски план у складу са законом којим се уређује 
систем добровољног пензијског осигурања и пензијским 
плановима, по основу кога би вршио уплате пензијског 
доприноса највише до висине неопорезивог износа у 
складу са законом којим се уређује порез на доходак 
грађана. 

Члан 52.
 Запослени има право на накнаду штете због 
повреде на раду или професионалног обољења насталог 
на раду код Послодавца, као и право на накнаду штете 
проузроковану повредама других права на раду или у 
вези са радом.
 Постојање и висана штете, околности под 
којима је штета настала, ко је штету проузроковао и како 
се надокнађује утврђује се у складу са законом.

IX ПЛАТЕ, НАКНАДЕ ПЛАТЕ, НАКНАДЕ 
ТРОШКОВА И ДРУГА ПРИМАЊА 

ЕЛЕМЕНТИ ЗА УТВРЂИВАНЈЕ ПЛАТЕ 

Члан 53. 
 Запослени има право на одговарајућу плату која 
се утврђује у складу са законом. 
Плата се утврђује на основу:
1. основице за обрачун плате;
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2. коефицијента који се множи основицом;
3. додатка на плату;
4. обавеза које запослени плаћа по основу пореза и 
доприноса за обавезно социјално осигурање из плате, у 
складу са законом.
 Основна плата се одређује множењем 
коефицијента са основицом за обрачун плата. 
 Ако је основна плата запосленог обрачуната  
по елементима у складу са законом, нижа од минималне 
зараде послодавац је дужан да запосленом исплати 
плату у висини обрачунате минималне зараде у складу 
са законом.
 Ако је основна плата запосленог обрачуната  
по елементима у складу са законом, нижа од минималне 
зараде, запослени са средњом и нижом стручном 
спремом у органима и службама из члана 1. овог уговора, 
има право на увећање основице у складу са закључком 
Владе по основу квалитета и резултата рада, ако је у 
претходној календарској години службеник оцењен 
најмање са оценом “добар”, односно намештеник 
остварио резултате рада.
 Остваривања права намештеника из става 9. овог 
члана, утврђују се на основу извештаја о резултатима 
његовог рада из члана 30. овог Уговора.

Члан 54. 
 Плата се исплаћује одједном или у два дела.
 Уколико се исплата плате врши у два дела, први 
део се исплаћује до 15. у месецу, а коначан обрачун по 
истеку месеца на који се односи. 
 Обрачун плата запослених врши се у оквиру 
јединственог платног списка, аутоматском обрадом 
података.
 Платне спискове за запослене потписује и 
оверава Послодавац, као и све пратеће обрасце.
 Обрачун плата врши се на основу евиденције 
о присуству запослених на раду (карнет), који оверава 
руководилац органа, а за запослене у Општинскј управи 
руководилац унутрашње организационе јединице. 
Послодавац је дужан да запосленом приликом сваке 
исплате плата, достави обрачун плате.
 Средства за плате, накнаде зараде и друга 
примања Запослених, обезбеђују се у буџету 
Општине. 

Додатак за време проведено у радном односу 
(минули рад)

Члан 55.
 Запослени има право на додатак на основну 
плату у висини од 0,4% основне плате, за сваку навршену 
годину рада у радном односу (минули рад), у државном 
органу, органу аутономне покрајине, односно органу 
локалне самоуправе, независно од тога у ком органу 
је радио и да ли је орган у коме је запослени радио у 
међувремену променио назив, облик организовања или 
је престао да постоји.
 Право на минули рад остварује се и за године 
рада код послодавца од кога је орган односно Послодавац 
преузео надлежности, послове и запослене.
 Запослени остварује право на минули рад и за 

године рада проведене у органима ранијих савезних 
држава чији је правни следбеник Република Србија, а 
који су услед промене државног уређења престали да 
постоје.

Додатак за рад ноћу

Члан 56.
 Запослени има право на додатак на основну 
плату за рад од 22.00 сата до 6.00 сати наредног дана 
(рад ноћу).
 Додатак за сваки сат рада ноћу износи 26% 
вредности сата основне плате запосленог, ако такав рад 
није вреднован при утврђивању коефицијента (изузима 
се радно место чувара, за које је кроз коефицијент 
вреднован ноћни рад).

Додатак за рад на дан празника који није ради дан

Члан 57.
 Запослени има право на додатак на основну 
плату, за рад на дан празника који није радни дан.
 Додатак за сваки сат рада на дан празника који 
није радни дан, износи 110% на вредност радног сата 
основне плате запосленог.

Додатак за додатно оптерећење на раду

Члан 58.
 Ако по писменом налогу непосредног 
руководиоца запослени ради и послове који нису у опису 
његовог радног места, због тога што је привремено 
повећан обим послова или ради и послове одсутног 
запосленог, има право на додатак за додатно оптерећење 
на раду.
 У писменом налогу наводи се и назив радног 
места чије послове ће запоселни обављати услед 
привременог повећања обима послова и разлози који су 
довели до привременог повећања обима посла, односно 
име запосленог који је одсутан. 
 Додатак за прековеремени рад искључује 
додатак за додатно оптерећење на раду. 
 Додатак за додатно оптерећење од најмање 
десет радних дана месечно, износи 4% основне плате, 
односно 5% основне плате ако запослени замењује 
руководиоца унутрашње организационе јединице. 
 Додатак за додатно оптерећење од најмање 
20 радних дана месечно, износи 8% основне плате, 
односно 10% основне плате, ако Запослени замењује 
руководиоца унутрашње организационе јединице.

Додатак за прековремени рад

Члан 59.
 Запослени, који по писменом налогу Послодавца 
ради дуже од пуног радног времена (прековремени рад), 
има право на додатак за прековремени рад у висини од 
вредности сата основне плате увећање за 26% за сваки 
сат прековременог рада.
 Претпостављени је дужан да изда писмени 
налог којим обавештава запосленог о обавези да ради 
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прековремено. 
 Послодавац је дужан да изврши обрачун и 
исплату додатка за прековремени рад приликом исплате 
плате.
 Изузетно, од става 3. овог члана, на захтев 
запосленог, уместо додатка за прековремени рад, 
запосленом се могу омогућити слободни сати у наредном 
месецу од месеца у којем је обављао прековремени рад, 
тако што за сваки сат прековременог рада остварује сат 
и по времена слободно. 

Додатак за приправност

Члан 60.
 Запослени који ван радног времена мора да 
буде доступан (у приправности), да би ако је потребно 
извршио посао свог радног места, има право на додатак 
за приправност.
 Додатак за сваки сат приправности износи 10% 
вредности радног сата основне плате запосленог.
 У случају када се запослени позове из 
приправности, престаје стање приправности и отпочиње 
рад, за који запослени има право на додатак на плату 
у износу од 26% за сваки сат рада, од вредности сата 
основне плате.
 План приправности доноси Послодавц.

НАКНАДА ПЛАТЕ

Члан 61.
 Запослени има право на накнаду плате у висини 
просечне плате у претходних 12 месеци за време:
1. коришћења годишњег одмора;
2. плаћеног одсуства утврђеног законом и овим 
Уговором.

Члан 62.
 Запослени има право на накнаду плате у висини 
75% просечне плате у претходних 12 месеци, с тим да не 
може бити мања од минималне зараде утврђене општим 
прописима о раду, за време прекида рада односнo 
смањења обима рада, до којег је дошло без кривице 
запосленог, најдуже 45 радних дана у календарској 
години.

Члан 63.
 Запослени који не ради до 30 дана због болести 
или повреде (привремена спреченост за рад ), има право 
на накнаду плате која износи: 
1. 65% просечне плате у претходних 12 месеци, пре 
месеца у коме је наступила привремена спреченост за 
рад, проузрокована болешћу или повредом ван рада;
2. 100% просечне плате у претходних 12 месеци, пре 
месеца у коме је наступила привремена спреченост за 
рад, проузрокована повредом на раду, професионалном 
болешћу или малигним обољењем.
 Накнада плате не може бити нижа од минималне 
зараде, утврђене општим прописима о раду.

Члан 64. 
 Накнаду плате за време одсуствања са рада због 

привремене спречености за рад преко 30 дана и за време 
породиљског одсуства и одсуства са рада због неге детета 
исплаћује Послодавац истовремено са исплатом плате 
осталим запосленима, у висини утврђеној законом. 

НАКНАДА ТРОШКОВА

Члан 65.
 Запослени има право на накнаду трошкова, и 
то: 
1. за исхрану у току рада, у складу са законом;
2.  за регрес за коришћење годишњег одмора, у складу 
са законом;
3. за превоз за долазак на рад и одлазак са рада;
4. за време проведено на службеном путовању у земљи -  
дневницу у висини утврђеној актом Владе РС;
5. за преноћиште и доручак на службеном путовању, 
према поднетом рачуну, осим у хотелу прве категорије 
(пет звездица);
6. за превоз у обављању службеног путовања у земљи 
у висини цене превоза за одобрено средство превоза с 
трошковима накнаде за резервацију места у превозном 
средству и превоза пртљага;
7. за коришћење телефона, телефакса и интернета у 
службене сврхе на службеном путу у висини стварних 
трошкова;
8. за време проведено на службеном путу у иностранству –  
под условима, на начин и у висини утврђеној посебним 
прописима;
9. за коришћење сопственог аутомобила за обављање 
службеном посла у висини од 10% прописане цене за 
литар погонског горива по пређеном километру; 
10. за рад и боравак на терену (теренски додатак) у висини 
3% просечне месечне зараде запосленог у Републици 
Србији према последњем коначном објављеном податку 
републичког органа надлежног за послове статистике, 
а ако није обезбеђен смештај и исхрана и трошкове 
исхране и смештаја.

Члан 66.
 Запослени има право на месечну претплатну 
карту за долазак и одлазак са рада за релације где јавни 
превозник омогућава куповину истих.
 Изузетно од става 1. овог члана, на захтев 
запосленог, Послодавац може одлучити да исплату 
трошкова превоза за долазак и одлазак са рада, врши у 
новцу у висини цене месечне претплатне карте.
 За релације на којима јавни превозник не 
омогућава куповину месечне претплатне карте, 
запослени има право на накнаду трошкова превоза у 
новцу и то у висини стварних трошкова.
 Стварни трошак се утврђује на основу броја 
дана доласка и одласка са рада и износа цене појединачне 
карте на линијама и растојању које запослени користи а 
за које не постоји месечна претплатна карта.
 Ако на истој релацији превоз обавља више 
превозника, при утврђивању стварних трошкова превоза 
узима се износ цене појединачне карте оног превозника 
који има најнижу цену.
 Накнада трошкова превоза исплаћује се до 
десетог у месецу за претходни месец. 
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 Запослени који нема могућност да при доласку 
и одласку са рада користи јавни превоз, јер на конкретној 
релацији нема организованог јавног превоза, има право 
на накнаду трошкова у новцу у висини цене месечне 
претплатне карте у јавном саобраћају за сличну релацију 
а на основу потврде јавног превозника.
 Запослени је дужан, да Послодавцу да изјаву 
о месту становања и превозу који користи за долазак и 
одлазак са рада.
 По заснивању радног односа код Послодавца, 
промена места становања запосленог, не може да утиче 
на увећање трошкова превоза које је Послодавац дужан 
да накнади запосленом у тренутку заснивања радног 
односа, без сагласности Послодавца.

НОВЧАНА И ДРУГА ПРИМАЊА

Члан 67.
 Послодавац је дужан да запосленом који одлази 
у пензију исплати отпремнину у висини од 125% од 
плате коју би остварио за месец који претходи месецу 
у коме се исплаћује отпремнина, с тим што она не може 
бити нижа од две просечне зараде у Републици 
Србији према последњем коначном објављеном податку 
републичког органа надлежног за послове статистике на 
дан исплате.

Члан 68.
 Запослени за кога се утврди да је нераспоређен, 
односно намештеник коме је престао радни однос због 
престанка потребе за његовим радом има право на 
отпремнину за сваку навршену годину рада у радном 
односу код Послодавца, у висини 1/3 просечне плате која 
му је исплаћена за последња три месеца која претходе 
месецу у коме је донето решење којим је утврђено да је 
нераспоређен.
 Послодавац је дужан да отпремнину из става 1. 
овог члана, исплати запосленом пре престанка радног 
односа.

Члан 69. 
 Породица има право у случају смрти запосленог 
на накнаду трошкова погребних услуга. 
 Право из става 1. овог члана остварује се на 
основу уредне документације, у висини приложених 
оригиналних рачуна. 
 Уколико се смртни случај десио на територији 
Републике Србије ван места пребивалишта запосленог, 
па је потребно извршити превоз ради сахране у место 
пребивалишта, породица остварује право на накнаду 
трошкова транспорта. 
 Породица остварује право на накнаду трошкова 
транспорта из става 3. овог члана уколико се смртни 
случај десио ван територије Републике Србије ван места 
пребивалишта запосленог, ако је запослени боравио на 
тој територији по захтеву послодавца ради обављања 
послова из надлежности послодавца и ако накнада 
трошкова није обезбеђена из одговарајућег осигурања. 
Изузетно, ако запослени нема породицу, право на 
накнаду трошкова остварује лице које поднесе доказ да 
је сносило трошкове погребних услуга. 

 Породицом у смислу овог члана сматрају се 
брачни и ванбрачни друг запосленог и деца запосленог.

Члан 70. 
 Запослени има право на накнаду трошкова 
погребних услуга из члана 69. став 1. овог Уговора, у 
случају смрти члана уже породице. 
 Право из става 1. овог члана остварује се на 
основу уредне документације, у висини приложених 
оригиналних рачуна. 
 Уз захтев за накнаду трошкова погребних 
услуга прилажу се извод из матичне књиге умрлих и 
доказ о постојању сродства. 
 Чланом уже породице у смислу овог члана 
сматрају се брачни или ванбрачни друг запосленог и 
деца запосленог.

Члан 71.
 Послодавац је дужан, да деци запосленог 
узраста до 15 година живота, обезбеди поклон за Нову 
годину - новчану честитку у вредности до неопорезивог 
износа који је предвиђен законом којим се уређује порез 
на доходак грађана.
 Одлуку о исплати, начину и висини исплате 
новчане честитке из става 1. овог члана, доноси 
Послодавац.
 Право из става 1. овог члана обезбеђује се и 
деци лица које је радно ангажовано по основу уговора 
ван радног односа код Послодавца најмање три месеца 
са прекидима или непрекидно у календарској години у 
којој се обезбеђује ово право и ако је у уговорном односу 
на дан остваривања овог права. 

Члан 72.
 Послодавац може обезбедити запосленима, 
новчану честитку у вредности до неопорезивог износа 
који је предвиђен законом којим се уређује порез на 
доходак грађана и то:
 1. запосленим женама за Дан жена - 8 март;
2. запосленима поводом божићних и ускршњих 
празника.
 Одлуку о исплати, начину и висини исплате 
новчане честитке из става 1. овог члана, доноси 
Послодавац.

Члан 73.
 Запослени има право на годишњу награду.
 Годишња награда из става 1. овог члана, 
додељује се запосленом који се нарочито истакао у 
обављању послова свог радног места, или који је на 
други начин дао изузетан допринос у обављању послова 
из надлежности Послодавца.
 О висини и начину исплате годишње награде 
запосленог, преговара се у поступку израде буџета.
Јубиларна награда

Члан 74.
 Запослени има право на јубиларну новчану 
награду, у висини просечне месечне зараде без пореза 
и доприноса по запосленом у Републици Србији према 
објављеном податку републичког органа надлежног за 
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послове статистике, за последњи месец у претходној 
календарској години у односу на календаруску годину 
у којој се јубиларна награда остварује, с тим што се 
висина новчане награде увећава при сваком наредном 
остваривању тог права, тако да се исплаћује: 
1. за 10 година рада у радном односу - у висини 1 
просечне месечне зараде без пореза и доприноса; 
2. за 15 година рада у радном односу - у висини 1,25 
просечне месечне зараде без пореза и доприноса
3. за 20 година рада у радном односу - у висини 1,5 
просечне месечне зараде без пореза и доприноса; 
4. за 25 година рада у радном односу – у висини 1,75 
просечне месечне зараде без пореза и доприноса;
5. за 30 година рада у радном односу - у висини 2 
просечне месечне зараде без пореза и доприноса; 
6. за 35 година рада у радном односу - у висини 2,5 
просечне месечне зараде без пореза и доприноса; 
7. за 40 година рада у радном односу - у висини 3 
просечне месечне зараде без пореза и доприноса. 
 Запослени остварује право на јубиларну 
награду за навршених 10, 15, 20, 25, 30, 35 и 40 година 
рада проведених у радном односу у државном органу, 
органу аутономне покрајине, односно јединице локалне 
самоуправе, без обзира на то у ком органу је запослени 
остваривао права из радног односа.
 Јубиларна награда се исплаћује у року од 30 
дана од дана остваривања овог права. 
 Право из става 1. овог члана, остварују сви 
запослени који почев од 01.01.2020. године навршавају 
10, 15, 20, 25, 30, 35 и 40 година рада у радном односу у 
складу са овим чланом.  

Солидарна помоћ запосленима

Члан 75. 
 Запослени има право на солидарну помоћ у 
току године, у случају: 
1. дуже или теже болести (канцер, леукемија, мултиплекс 
склероза, хочкин, алцхајмерова болест, демeнција, 
дијабетис, душевна обољења, парализе, мождани удар, 
инфаркт), операција виталних органа (срце, мозак, 
плућа, јетра, панкреас, бубрези, очи, уши), запосленог 
или брачног друга, односно ванбрачног друга, детета, 
усвојеника, родитеља, усвојиоца и старатеља запосленог 
и теже повреде запосленог, у висини од три просечне 
месечне зараде по запосленом без пореза и доприноса 
у Републици Србији, према последњем објављеном 
податку републичког органа надлежног за послове 
статистике на дан исплате;
2. дуже или теже болести (канцер, леукемија, мултиплекс 
склероза, хочкин, алцхајмерова болест, демeнција, 
дијабетис, душевна обољења, парализе, мождани удар, 
инфаркт), операција виталних органа (срце, мозак, 
плућа, јетра, панкреас, бубрези, очи, уши), рођеног брата 
или сестре, брата и сестре по оцу и мајци запосленог у 
висини од две просечне месечне зараде по запосленом 
без пореза и доприноса у Републици Србији, према 
последњем објављеном податку републичког органа 
надлежног за послове статистике на дан исплате;
Ради остваривања права из тачке 1. и 2. овог става 
запослени је дужан да достави одговарајућу медицинску 

документацију, и то: 
- отпусну листу, не старију од шест месеци; 
- извештај конзилијума за канцер и хочкин, не старији 
од шест месеци; 
- доказ о болничком лечењу за душевне болести; 
- доказ о успостављању дијагнозе од лекара специјалисте 
или конзилијума; 
3. за трошкове дијагностике тежих болести, за 
запосленог или брачног односно ванбрачног друга, 
детета, рођеног брата или сестре, брата и сестре по оцу 
и мајци, родитеља, усвојиоца, усвојеника и старатеља, 
(преглед на магнетној резонанци, скенеру, и слично, 
лекарски прегледе), у висини стварних трошкова, а 
највише у висини неопорезивог износа сагласно са 
којим се уређује порез на доходак грађана; 
4. набавке медицинско-техничких помагала за 
запосленог или брачног односно ванбрачног друга, 
детета, рођеног брата или сестре, брата и сестре по оцу 
и мајци, родитеља, усвојиоца, усвојеника и старатеља, 
према препоруци - извештају надлежне здравствене 
установе, по приложеној фактури, а највише у висини 
две просечне месечне зараде без пореза и доприноса 
по запосленом у Републици Србији, према последњем 
објављеном податку републичког органа надлежног за 
послове статистике на дан исплате. Под помагалима се 
не сматрају зубне протезе, наочари и сочива; 
5. здравствене рехабилитације запосленог у  
стационарним здравственим установама 
специјализованим за рехабилитацију у висини стварних 
трошкова, по приложеној фактури, а највише у висини 
једне просечне месечне зараде без пореза и доприноса 
по запосленом у Републици Србији, према последњем 
објављеном податку републичког органа надлежног за 
послове статистике на дан исплате; 
6. за набавку лекова за теже болести за запосленог или 
брачног односно ванбрачног друга, детета, рођеног брата 
или сестре, брата и сестре по оцу и мајци, родитеља, 
усвојиоца, усвојеника и старатеља, запосленог, у висини 
стварних трошкова по приложеним рачунима, а највише 
до висине неопорезивог износа који је предвиђен 
законом којим се уређује порез на доходак грађана. 
Запосленом у току године припада право на солидарну 
помоћ за случајеве из става 1. тачка 1. до 6. највише 
до висине три просечне месечне зараде без пореза и 
доприноса по запосленом у Републици Србији, према 
последњем објављеном податку републичког органа 
надлежног за послове статистике на дан исплате. 
7. настанка теже инвалидности запосленог, односно 
телесног оштећења коју је утврдио надлежни орган 
висина солидарне помоћи утврђује се у износу од три 
просечне месечне зараде без пореза и доприноса по 
запосленом у Републици Србији према последњем 
објављеном податку републичког органа надлежног 
за послове статистике, а исплаћује се у складу са 
средствима обезбеђеним у буџету општине. 
 Право на солидарну помоћ у смислу става 1. 
тачке 3., 4. и 5. овог члана утврђује се у случају када се 
средства за дијагностику, лечење, набавку медицинско-
техничких помагала или здравствену рехабилитацију не 
обезбеђују на терет обавезног здравственог осигурања, 
односно када на терет обавезног здравственог осигурања 
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није могуће реализовати дијагностику, лечење, набавку 
медицинско-техничких помагала или здравствену 
рехабилитацију у прописаном року.
 Запослени подноси захтев за остваривање права 
на солидарну помоћ из става 1. овог члана, Послодавцу, 
који решењем одлучује о остваривању права на 
солидарну помоћ без одлагања, а најкасније у року од 15 
дана од дана подношења захтева.

Члан 76. 
 Запослени има право на солидарну помоћ у 
случају смрти брачног и ванбрачног друга, детета, 
рођеног брата и сестре, брата и сестре по оцу и мајци, 
родитеља, усвојиоца, усвојеника и старатеља, у висини 
неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се 
уређује порез на доходак грађана. 
 Помоћ утврђена у ставу 1. овог члана, признаје 
се на основу писаног захтева и уредне документације. 
Члан 77. 
 У случају смрти запосленог, породица 
запосленог (брачни односно ванбрачни друг, ако њега 
нема - дете, ако њега нема - рођени брат или сестра, 
ако њих нема - брат или сестра по оцу или мајци, ако 
њих нема - родитељ, ако њега нема - усвојилац, ако њега 
нема - усвојеник, ако њега нема - старатељ) има право на 
помоћ, у висини три просечне месечне зараде без пореза 
и доприноса у Републици Србији, према последњем 
објављеном податку републичког органа надлежног за 
послове статистике на дан исплате. 
 Право на помоћ у смислу става 3. овог члана, 
остварује се на основу писаног захтева и доказа којима 
се потврђује основаност захтева (извод из матичне књиге 
умрлих за запосленог, извод из матичне књиге рођених 
или венчаних за подносиоца захтева и остали докази). 
 У случају смрти запосленог, свако његово 
малолетно дете има право на помоћ за случај смрти 
запосленог родитеља, у висини три просечне месечне 
зараде без пореза и доприноса у Републици Србији 
према последњем објављеном податку републичког 
органа надлежног за послове статистике. 

Члан 78.
 У случају смрти запосленог, свако његово дете 
има право на месечно стипендирање током редовног 
школовања (у даљем тексту: стипендија). 
 Право на стипендију остварује се од момента 
подношења захтева. 
Висина стипендије уврђује се: 
1. за дете запосленог чија је смрт наступила као последица 
повреде на раду или професионалног обољења у висини 
100% просечне месечне зараде без пореза и доприноса 
по запосленом у Републици Србији, према последњем 
објављеном податку републичког органа надлежног за 
послове статистике. 
2. за дете запосленог који изгуби живот у току трајања 
радног односа: 
- за време трајања основног образовања у висини 
20% просечне месечне зараде без пореза и доприноса 
у Републици Србији према последњем објављеном 
податку републичког органа надлежног за послове 
статистике, 

- за време трајања средњег образовања у висини 40% 
просечне месечне зараде без пореза и доприноса у 
Републици Србији према последњем објављеном 
податку републичког органа надлежног за послове 
статистике, 
- за време трајања високог образовања у висини 60% 
просечне месечне зараде без пореза и доприноса у 
Републици Србији према последњем објављеном 
податку републичког органа надлежног за послове 
статистике. 
 Међусобни однос даваоца и корисника 
стипендије регулисаће се за сваку школску годину 
посебним уговором, који у име Послодавца, потписују 
Председник општине и корисник стипендије, односно 
законски заступник корисника. 
 Начелник Општинске управе одлучује о 
остваривању права на помоћ, на основу писаног захтева 
и документације којима се доказује основаност захтева. 
Послодавац је дужан да накнати трошкове боравка у 
предшколској установи за дете запосленог, уколико је 
смрт запосленог наступила као последица повреде на 
раду или професионалне болести. 

Члан 79.
 Запослени има право на солидарну помоћ за 
случај рођења детета, у висини просечне месечне зараде 
без пореза и доприноса у Републици Србији према 
последњем објављеном податку органа надлежног за 
послове статистике. 

Члан 80.
 У току године, запослени има право на помоћ 
због уништења или оштећења имовине, елементарних 
и других ванредних догађаја и других непогода (пожар, 
поплава, олуја, клизање земљишта и сличне природне 
непогоде), до висине неопорезивог износа који је 
предвиђен законом којим се уређује порез на доходак 
грађана. 

Члан 81.
 Запослени има право на солидарну помоћ за 
вантелесну оплодњу у висини три просечне месечне 
зараде у Републици Србији према последњем објављеном 
податку органа надлежног за послове статистике, а на 
основу уредне документације. 

Члан 82.
 Запослени има право на солидарну помоћ за 
побољшање материјалног и социјалног положаја, по 
следећим критеријумима:
1. запослени са нето платом чији износ је мањи или 
исти са износом просечне месечне зарада без пореза 
и доприноса по запосленом у РС према последњем 
објављеном податку органа надлежног за послове 
статистике, у нето износу од 35.000 динара; 
2. запослени са нето платом чији износ је већи од износа 
просечне месечне зарада без пореза и доприноса по 
запосленом у РС према последњем објављеном податку 
органа надлежног за послове статистике, у нето износу 
од 30.000 динара. 
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Члан 83. 
 Право на исплату солидарне помоћи за 
побољшање материјалног и социјалног положаја 
запосленог остварују сви запослени који су у 
радном односу код послодавца, на дан исплате, осим 
функционера, именованих, изабраних, постављених 
лица и службеника на положају. 
 Солидарна помоћ за побољшање материјалног 
и социјалног положаја запослених се исплаћује 
запосленима из става 1. овог члана, једнократно до краја 
године за текућу годину, у складу са законом. 

Члан 84. 
 У случају да је више чланова уже породице 
запослено код Послодавца, право на солидарну помоћ за 
члана уже породице из члана 75. став 1. тачка 1, 2, 3, 4 и 
6, члана 79. и 80. Уговора остварује један запослени.
У случају да су оба брачна, односно ванбрачна друга 
запослена код послодавца, право на солидарну помоћ из 
члана 81. Уговора остварује један запослени.

X НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 85.
 Запослени је, у складу са законом, одговоран 
за штету коју на раду или у вези с радом, намерно или 
крајњом непажњом, проузрокује Послодавцу.
 Ако штету проузрокује више запослених, сваки 
запослени одговоран је за део штете коју је проузроковао.
Ако се за запосленог из става 2. овог члана, не може 
утврдити део штете коју је проузроковао, сматра се 
да су сви запослени подједнако одговорни и штету 
надокнађују у једнаким деловима.
 Ако је више запослених проузроковало штету 
кривичним делом са умишљајем, за штету одговарају 
солидарно.
 Постојање штете, њену висину, околности под 
којима је настала и ко је штету проузроковао, утврђује 
Послодавац или лице које он за то у писаној форми 
овласти.
 О утврђивању постојања штете обавештава се 
Синдикат.

Члан 86. 
 Запослени се ослобађа од одговорности, 
за штету коју је проузроковао извршењем налога 
Послодавца, ако му је писменим путем саопштио да 
извршење налога може да проузрокује штету. 

Члан 87. 
 За штету коју запослени на раду или у вези 
с радом, проузрокује трећем лицу незаконитим или 
неправилним радом одговара Послодавац.
 Уколико Послодавац, оштећеном надокнади 
штету коју је запослени проузроковао намерно или из 
крајње непажње, има право да од запосленог захтева 
накнаду плаћеног износу у року од шест месеци од дана 
исплаћене накнаде штете.
 Оштећено лице има право да непосредно од 
запосленог затева накнаду штете, уколико је запослени 
штету проузроковао намерно. 

Члан 88.
 Послодавац одговара за штету проузроковану 
Запосленом на раду или у вези с радом, према општим 
правилима облигационог права.

Члан 89. 
 Послодавац и запослени могу да закључе 
писани споразум којим одређују висину и начин накнаде 
штете, а који има снагу извршне исправе.

XI НЕРАСПОРЕЂЕНИ ЗАПОСЛЕНИ И ВИШАК 
ЗАПОСЛЕНИХ 

Члан 90.
 Послодавац је дужан да пре доношења програма 
рационализације, односно смањења броја запослених са 
репрезентативним синдикатом и Националном службом 
за запошљавање предузме мере за запошљавање вишка 
запослених.
 Послодавац је дужан да у поступку 
рационализације размотри предлоге репрезентативног 
синдиката и да га обавести о свом ставу у року који не 
може бити дужи од осам дана.
 Синдикат је у обавези да да своје мишљење у 
року од осам дана од дана пријема захтева за мишљење. 

Члан 91.
 Послодавац је дужан да приликом смањења 
броја запослених узме у обзир могућност:
1. распоређивања на друге послове;
2. преквалификације и доквалификације;
3. рада са непуним радним временом или не краћим од 
половине радног времена;
4. остваривање других права у складу са законом.
 Службеник коме је решењем утврђено да је 
нераспоређен у складу са законом, има право на накнаду 
плате у висини од 65% основне плате за месец који 
претходи месецу у коме је донесено првостепено решење 
да је нераспоређен, за време док је нераспоређен. 
 

Члан 92.
 Запосленом не може престати радни однос по 
основу престанка потребе за радом:
1. ако је у питању трудница;
2. за време породиљског одсуства;
3. за време одсуства с рада због неге детета;
4. за време одстуства са рада због посебне неге детета, 
5. ако је запосленом утврђена категорија инвалидсноти, 
односно преостала радна способност;
6. ако је једини хранилац малолетног детета;
7. ако има дете теже ометено у развоју;
8.  ако је жена са дететом до две године живота чији 
укупни месечни приход по члану домаћинства не прелази 
износ минималне зараде у претходних шест месеци пре 
месеца у којем је утврђиван престанак потребе за радом.
Запослени са дететом до 15 године живота чији укупан 
месечни приход по члану домаћинства не прелази износ 
минималне зараде и запослени који је једини хранилац 
детета теже ометеног у развоју и једини хранилац 
малолетног детета, има предност да остане у радном 
односу у односу на друге запослене на радном месту  
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на којем се смањује број извршилаца без обзира на 
критеријуме за утврђивање вишка запослених.

XII ПРАВО НА ШТРАЈК

Члан 93.
 Запослени могу организовати штрајк и штрајк 
упозорења, у складу са законом.

Члан 94.
 Одлуку о ступању у штрајк и штрајк упозорења 
доноси орган Синдиката, одређен општим актом 
Синдиката, или већина запослених.
 Одлуком о ступању у штрајк утврђују се: 
захтеви Запослених, време почетка штрајка, место 
окупљања учесника у штрајку ако се штрајк испољава 
окупљањем запослених, као и штрајкачки одбор који 
заступа интересе Запослених и који у њихово име води 
штрајк.

Члан 95.
 Штрајк упозорења је једносатни прекид рада 
запослених у току радног дана, уз минимум процеса 
рада који обухвата контролу улаза у зграду Послодавца. 
О броју радних дана током којих се организује штрајк 
упозорења, одлучује Синдикат.
 Одлуку о штрајку упозорења, Синдикат 
доставља Послодавцу, најмање 48 сати пре почетка 
штрајка упозорења, ради мирног решења спорних 
питања преговорима.

Члан 96.
 Штрајк је прекид рада запослених током радног 
времена, уз обављање минимума процеса рада.
 Одлуку о штрајку, Синдикат доставља 
Послодавцу најмање десет дана пре почетка штрајка, 
ради мирног решења спорних питања преговорима.

Члан 97.
 Послодавац и Синдикат у обавези су да све 
време од најаве штрајка упозорења или штрајка, и 
све време трајања штрајка упозорења или штрајка, 
преговарају ради мирног решења спорних питања и 
отклањања разлога који су довели до штрајка упозорења 
или штрајка.

Члан 98.
 Минимум процеса рада у току штрајка утврђује 
се у:
- Одељењу за правне и скупштинске послове;
- Одељењу за опште;
- Одељењу за финансије.
 За минимум процеса рада Послодавац радно 
ангажује највише до 20% од укупног броја запослених.
 Ако на почетку и током штрајка, буде најмање 
20% запослених који нису у штрајку, Послодавац не 
може радно ангажовати друге запослене који су у 
штрајку, а у смислу обезбеђивања минимума процеса 
рада.

Члан 99.
 Запослени који учествује у штрајку, остварује 
основна права из радног односа, осим права на плату, а 
права из социјалног осигурања - у складу с прописима о 
социјалном осигурању.

Члан 100.
 Организовање штрајка односно учешће 
у штрајку под условима утврђеним законом, не 
представља повреду радне обавезе, не може бити основ 
за покретање поступка за утврђивање дисциплинске и 
материјалне одговорности запосленог и не може као 
последицу имати престанак радног односа запосленог.

XIII УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА

Члан 101.
 Запослени код Послодавца имају право да 
слободно образују синдикат, да му приступају, да 
организују његове органе, утврђују и спроводе програме 
и активности организације синдиката у складу са 
Уставом, законом, својим правилима и Уговором.
 Организација синдиката у органу послодавца 
самостално доноси свој статут и правила и организује 
изборе својих органа.
 Синдикат не може бити распуштен или његова 
делатност обустављена или забрањена актом органа 
послодавца.

Члан 102.
 Послодавац је дужан да у поступку доношења 
општих аката којима се уређују права Запослених, 
затражи мишљење репрезентативног синдиката на 
нацрте, односно предлоге тих аката, као и да, на поднети 
писмени захтев репрезентативног синдиката, достави 
том синдикату обавештење или мишљење о примени 
општег акта који је од утицаја на материјални, економски 
и социјални положај Запослених. 
 Послодавац односно синдикат, дужни су да 
своје мишљење из става 1. овог члана, доставе најкасније 
у року од 15 дана од дана пријема захтева. 

Члан 103.
 На захтев Синдиката, Послодавац ће доставити 
Синдикату документацију у погледу права, обавезе, 
одговорности и положаја запосленог члана Синдиката.
 Захтев из става 1. подноси се у писаној форми, 
заједно с доказима који потврђују чланство у Синдикату 
и пристанак члана Синдиката за обраду података за 
конкретан случај.

Члан 104.  
 Послодавац је дужан да без накнаде трошкова, 
обезбеди следеће услове за рад синдиката:
1. коришћење одговарајућих просторија за редован рад 
и састанке синдиката у седишту Послодавца, а на начин 
и у време којима се коришћењем просторија не утиче на 
ефикасно обављање послова из утврђене надлежности и 
делокруга Послодавца; 
2. плаћено одсуство овлашћеним представницима 
репрезентативних синдиката ради обављања 
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синдикалних функција сразмерно броју чланова 
синдиката у складу са овим Колективним уговором; 
3. административну и техничку помоћ, употребу 
телефона, телефакса, рачунарске технике и опреме 
за умножавање и копирање материјала, употребу 
превозних средстава са плаћеним трошковима за потребе 
синдиката, приликом одласка на семинаре, преговоре и 
седнице виших органа синдиката;
4. обрачун и наплату синдикалне чланарине и осталих 
средстава према актима синдиката; 
5. организовање и одржавање синдикалних зборова 
чланства, који на годишњем нивоу не могу трајати 
дуже од 16 часова укупно, под условом да се тиме не 
утиче на ефикасно обављање послова из надлежности 
послодавца;
6. информисање запослених од стране представника 
синдиката, истицањем обавештења и других докумената 
синдиката на огласним таблама Послодавца и самостално 
уређивање линка на интернет мрежи и интерној мрежи 
послодавца, као и сопствену уређивачку политику 
информисања запослених, односно чланова Синдиката.

Члан 105.
 Овлашћени представник Синдиката јесте 
председник синдиката. 

Члан 106.
 Послодавац је дужан да овлашћеном 
представнику репрезентативног синдиката, у који је 
учлањено најмање 50% запослених код Послодавца, 
за обављање функције обезбеди најмање 40 плаћених 
часова месечно.
 Овлашћени представници репрезентативног 
синдиката у који је учлањено мање од 50% Запослених 
код Послодавца, имају право на сразмерно мање 
плаћених часова месечно.

Члан 107.
 Овлашћени представник синдиката који 
је изабран на функцију у синдикату вишег нивоа 
организовања, има право на мировање радног односа у 
складу сса законом.

Члан 108.
 Члановима органа Синдиката, организованих 
код Послодавца, као и запосленом који је изабран 
у органе синдиката ван послодавца омогућава се 
одсуствовање са рада, ради присуствовања синдикалним 
сасатанцима, конференцијама, седницама, конгресима и 
другим синдикалним активностима.
 Овлашћени представник Синдиката, има право 
на плаћено одсуство с рада док трају преговори око 
закључења колективног уговора код Послодавца.
 Представник Синдиката има право на плаћено 
одсуство са рада оног дана када, као овлашћен:
1) присуствује поступку којим се утврђује дисциплинска 
одговорност члана Синдиката;
2) заступа члана Синдиката у радном спору.
 Време проведено у вршењу синдикалних 
послова у смислу овог члана, сматра се временом 
проведеним на раду.

Члан 109.
 Ако код Послодавца постоје две синдикалне 
организације или више њих, Послодавац је у обавези је 
да се уздржи од деловања којим би поједина синдикална 
организација била доведена у повлашћени, односно 
подређени положај.
 Повредом права на синдикално организовање, 
између осталог, сматра се и притисак на запослене да се 
исчлане из синдикалне организације или да се учлане у 
одређену синдикалну организацију.

Члан 110.
 Послодавац може да уз исплате месечне плате 
запосленима, обезбеди средства из изворних прихода 
остварених у складу са законом од најмање 0,30% на 
масу средстава плаћених на име плате, за превенције 
радне инвалидности и рекреативни одмор запослених, у 
складу са овим колективним уговором и финансијским 
средствима обезбеђеним за ове намене. 

XIV МИРНО РЕШАВАЊЕ КОЛЕТКИВНИХ 
СПОРОВА И ПРИМЕНА УГОВОРА

Члан 111.
 Колективним радним спором, у смислу овог 
Уговора сматра се спор поводом: закључивања, измене и 
допуна или примене колективних уговора, остваривања 
права запослених код послодавца на синдикално 
организовање и остваривања права на штрајк. 
 Стране у колективном спору јесу учесници. 

Члан 112.
 Спорна питања у примени Уговора решава 
Арбитража.
 Арбитражно тело-арбитражу, чини укупно о пет 
чланова, од којих су два члана представници Послодавца 
а два члана су представници репрезентативних 
синдиката, а пети независни члан арбитраже, је стручњак 
из области радних односа - мирног решавања радних 
спорова, којег предлаже Начелник општинске управе.
 Независног члана арбитраже, са листе коју чине 
три предложена кандидата, одређује репрезентативни 
синдикат. 
 Радом арбитраже руководи независни члан, 
који је председник арбитраже
 Чланови арбитраже које именује Послодавац 
и синдикат, морају бити дипломирани правници, с 
најмање десет година радног искуства у струци.
 Мандат Арбитраже је три године од дана 
именовања.

Члан 113.
 Арбитража одлучује о спорним питањима на 
основу захтева Послодавца, или Синдиката.
 Одлуке Арбитраже морају бити образложене.
Одлуке Арбитраже о спорном питању коначне су и 
обавезујуће за уговорне стране.
 Одлуке Арбитраже објављују се без 
образложења у “Службеном листу општине Инђија”.
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Члан 114.
 Арбитража ради у седницама које сазива и води 
председник Арбитраже.
 Одлуке Арбитраже доносе се већином гласова 
чланова.
 О раду Арбитраже води се записник.

Члан 115.
 Послодавац и Синдикат, образују заједничко 
радно тело за праћење примене Уговора.

XV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 116. 
 Послодавац je дужан да организацију рада 
планира и оствари тако да средства за исплату права 
из члана 61. Уговора буду у оквирима буџетских 
ограничења за текућу и наредне две буџетске године.

Члан 117.
 Колективни уговор, пре истека рока на који је 
закључен, може престати да важи споразумом учесника 
или отказом.
 У случају отказа уговор престаје да важи 
протеком шест месеци од дана пријема акта о отказу.
 Учесници су дужни да најкасније у року од 15 
дана од дана пријема акта о отказу уговора, отпочну 
поступак преговарања, како би отклонили спорна 
питања која су разлог за подношење отказа.

Члан 118. 
 Предлог за измену и допуну Уговора може 
поднети сваки потписник, у писаном облику.
 Потписници овог уговора дужни су да се о 
предлогу изјасне у року од 15 дана од дана пријема 
предлога за измену и допуну.

Члан 119.
 Ступањем на снагу овог Уговора, престаје да 
важи Правилник о раду у Општинској управи општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 10/17, 
13/17, 6/19 и 21/19).

Члан 120.
 Овај Уговор ступа на снагу даном објављивања 
у “Службеном листу општине Инђија”, а примењиваће 
се три године од дана ступања на снагу. 

Број: 11-137/2020
Дана: 20.05.2020. године
И Н Ђ И Ј А

ЗА ПОСЛОДАВЦА      ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ  
      СИНДИКАТ
Председник општине           Председник синдикалне  
     организације
Владимир Гак, с.р.      Паја Ђармоцки, с.р.

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

 385
 На основу члана 60. став 3. Закона о 
пољопривредном земљишту (“Сл. гласник РС”, бр. 
62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 
95/2018 - др. закон) и члана 56. став 1. тачка 15. Статута 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, 
број 5/19),
 Председник општине Инђија, дана 13.03.2020. 
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ 

МИШЉЕЊА НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

I
 Образује се Комисија за давање мишљења 
на Предлог годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на територији 
општине Инђија за 2020. годину (у даљем тексту: 
Комисија).

II
 Комисију чине:

 Председник комисије:
1. Драгана Радиновић,

 Чланови:

1. Лазар Горјановић, дипломирани инжењер 
пољопривреде, за члана,
2. Драган Кривошија из Новог Сланкамена, РПГ 
801801000428 за члана,
3. Јелица Кривошија из Бешке, РПГ 801739000989 за 
члана и
4. Бојан Татић из Марадика, РПГ 801780001285 за члана.

III
 Задатак Комисије је:

• да размотри Предлог годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 
територији општине Инђија за 2020. годину;
• да изради писано мишљење на Предлог годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији општине 
Инђија за 2020. годину;
• да своје писано мишљење достави Комисији за израду 
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији општине 
Инђија за 2020. годину и Општинској управи општине 
Инђија.

IV
 Рок за достављање писаног мишљења из тачке 
III овог Решења је 30 (тридесет) дана од дана образовања 
Комисије.
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V
 Чланови Комисије имају право на накнаду за 
сваку одржану седницу Комисије у износу од 2.000,00 
динара.

VI
 Стручну обраду аката, других материјала, 
организационе и административне послове за Комисију 
врши Агенција за економски развој општине Инђија.

VII
 Ово решење објавити у «Службеном листу 
општина Инђија».

Број: 02-32/2020-I
Дана: 13.03.2020. године
Инђија

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Владимир Гак, с.р.

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