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На основу члана 22. став 1. тачка 2. и члана 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“ бр. 15/2016) у члана 46. став 1. тачка 2. статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и 
канализација“ Инђија ЈП, број 1167 од 18.6.2013. године, број 180 од 20.1.2014. године , број 688 
од 12.3.2015. године и број 3239 од 30.9.2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног 
предузећа „Водовод и канализација“ Инђија ЈП , на седници одржаној дана 23.11.2018. године 
донео је  
 

ИЗМЕНА И ДОПУНА 
 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ИНЂИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
У Програму пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија за 2018. годину број 3368 од 
1.12.2017. године,  на који је сагласност дала Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
29.12.2017. године, са Изменама и допунама Програма пословања за 2018. годину број 1281 од 
30.4.2018. године на који је сагласност дала Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
18.6.2018. године, са Допуном Програма пословања за 2018. годину број 1820/1 од 21.6.2018. 
године на који је сагласност дала Скупштина општине Инђија на седници одржаној 20.7.2018. 
године и Изменама и допунама Програма пословања за 2018. годину број 2952 од 26.9.2018. 
године на који је сагласност дала Скупштина општине Инђија на седници одржаној 11.10.2018. 
године  
 

1. У тачки 2. „План инвестиционих улагања у 2018. години“, подтачки 2.3.1 „Преглед 
планираних инвестиција у насељу Инђија“, на страни 20 после  редног број 6. додаје се 
редни број 7. који гласи: 
„Планира се и израда Плана превентивних мера за изградњу повезног цевовода Инђија – 

Бешка у износу од 100.000 динара јер је то законска обавеза.  У претходном периоду 

Израђена је пројектна документација повезног цевовода Инђија – Бешка, исходоване су 

дозволе за изградњу овог цевовода и изабран је извођач радова. „ 

Редни бројеви од 7 до 40 постају 8 до 41. 

 
2. У тачки 3. „Програм редовног и инвестиционог одржавања у 2018. години“ у подтачки 3.10. 

„Одржавање возила“ на страни 50 после става 3. додаје се став 4. који гласи: 
 

„Набавка возила из става 2. алинеја прва ове подтачке врши се тако да се набавља 
комбинована грађевинска машина на лизинг, и то под следећим условима : бруто набавна 
вредност 82.416,00 евра, нето набавна вредност 68.680,00 евра, ПДВ на нето набавну 
вредност 13.736,00 евра, износ учешћа 20% што износи 13.736,00 евра, износ финансирања  
(нето + ПДВ) 54.944,00 евра , број рата лизинг накнаде и период њиховог доспећа 60 
месечних рата, износ рате лизинг накнаде 915,73 евра, други трошкови који настају  
закључењем уговора о финансијском лизингу 2,125,57 евра, номинална каматна стопа 
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0,00%, ефективна стопа лизинг накнаде 1,47%, све у динарској противвредности по 
средњем курсу НБС на дан уплате.  

 
Досадашњи ставови 4,5,6 и 7 постају ставови 5,6,7 и 8. 

У подтачки 3.11. „Одржавање рачунарске опреме и софтвера “ на страни 51. после става 4. 
додаје се став 5. који гласи: 

  
„Планира се и  набавка ПСИОН уређаја и штампача у износу од 1.300.000,00 динара. ЈКП 
„Водовод и канализација“ Инђија помоћу ПСИОН уређаја и штампача врши на терену попис 
стања водомера, обрачун, штампу рачуна и евиденцију наплате. Набавка нових уређаја је 
планирана јер су  претходни уређаји набављени 2014. године, у међувремену су застарели 
и често долази до кварова на уређајима и штампачима. „ 
 
У подтачки 3.12. „Регенерација бунара и хидродинамички тестови бунара“ на страни 53 
после става 10. додаје се став 11. који гласи: 
„ планира се израда пројекта детаљних  хидрогеолошких истраживања у износу од 200.000   

динара.“ 

Због наведених измена и допуна измењена је рекапитулација финансијског плана на 

страни 72 , табела број 21: 

       Рекапитуалација за финансијски  план (рсд) 

1 ПЛАНИРАНА  ИНВЕСТИЦИОНА  УЛАГАЊА 235.772.104 

2 ПЛАНИРАНО  ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 17.500.000 

3 ПЛАНИРАНА  ИНВЕСТИЦИОНА ОДРЖАВАЊА 114.470.000 

4 

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ  ПОСЛОВАЊА 
 (без текућег одржавања посебно исказаног и без 

средстава амортизације) 187.707.640 

5 ПОТРЕБНА СРЕДСТВА (1+2+3+4) 555.449.744 

6 ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА ПОКРИЋЕ РАСХОДА 235.624.256 

7 НАМЕНСКА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА  80.017.609 

8 

ОСТАЛИ ИЗВОРИ 
(КРЕДИТ БАНАКА И ДОБАВЉАЧА, ФОНДОВИ И  

ДОНАЦИЈЕ  )  

 239.807.879 

9 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ СРЕДСТАВА (6+7+8) 555.449.744 

 

Због наведених измена и допуна измењена је табела број 9 на страни 25.  Потребна 

финансијска средства за обезбеђење водоснабдевања за општину Инђија – израда 

пројектне документације: 
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Потребна финансијска средства за обезбеђење водоснабдевања за општину Инђија- израда 
пројектне документације 

Насељено 
место 

Програм инвестиција ЦЕНА 

1 2 3 

ИНЂИЈА 

Израда пројекта санације (ликвидације) батерије 

бунара Б-18 на изворишту у Инђији 300.000,00 

Израда пројектне документације повезног цевовода 

Инђија – Бешка  1.450.000,00 

Елаборат  и експертиза о стању и квалитету 

завршености изведених радова на објекту 

Постројења за припрему воде насеља Инђија 
3.000.000,00 

Елаборат о зонама санитарне заштите 
1.850.000,00 

Елаборат о резервама подземне воде Општине 

Инђија 928.000,00 

Пројектантски надзор над изградњом батерије 

бунара Б-21 на изворишту у Инђији 150.000,00 

Надзор над изградњом батерије бунара Б-21 на 

изворишту у Инђији (електро) 150.000,00 

Технички преглед сабирних цевовода и батерије 

бунара Б-20 и Б-21 на изворишту у Инђији 500.000,00 

Надзор над изградњом батерије бунара Б-24 на 

изворишту у Инђији (хидрогеолошки) 305.000,00 

Надзор над изградњом батерије бунара Б-24 на 

изворишту у Инђији (електро) 150.000,00 

Технички преглед батерије бунара Б-24 на 

изворишту у Инђији  250.000,00 

Надзор над изградњом батерије бунара Б-25 на 

изворишту у Инђији (хидрогеолошки) 320.000,00 

Надзор над изградњом батерије бунара Б-25 на 

изворишту у Инђији (хидрограђевински) 150.000,00 

Надзор над изградњом батерије бунара Б-25 на 

изворишту у Инђији (електро) 150.000,00 
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Технички преглед батерије бунара Б-25 на 

изворишту у Инђији  250.000,00 

Надзор над изградњом батерије бунара Б-23 на 

изворишту у Инђији (хидрогеолошки) 320.000,00 

Надзор над изградњом батерије бунара Б-23 на 

изворишту у Инђији(хидрограђевински) 150.000,00 

Надзор над изградњом батерије бунара Б-23 на 

изворишту у Инђији (електро) 150.000,00 

Технички преглед батерије бунара Б-23 на 

изворишту у Инђији  250.000,00 

Надзор над изградњом стубне трафостанице за 

снабдевање електричном енергијом бунара  98.000,00 

Технички преглед стубне трафостанице за 

снабдевање електричном енергијом бунара 100.000,00 

Израда пројектне документације водоводне мреже у 

улицама у Инђији где није изграђена водоводна 

мрежа 
700.000,00 

Технички преглед водоводне мреже у улицама 

улицама у Инђији где није изграђена водоводна 

мрежа 
300.000,00 

Израда пројектне документације реконструкције 

водне станице за потребе ППВ-а 500.000,00 

Израда пројекта детаљних хидрогеолошких 

истраживања  200.000,00 

Израда пројектне документације бунара Б9/2  
450.000,00 

Израда пројектне документације бунара Б11/2 
450.000,00 

Надзор над изградњом бунара Б-9/2 

(хидрогеолошки)  150.000,00 

Надзор над изградњом бунара Б-9/2 (електро)  
100.000,00 

Технички преглед бунара Б-9/2  
100.000,00 

Надзор над изградњом бунара Б-11/2 

(хидрогеолошки)  150.000,00 
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Надзор над изградњом бунара Б-11/2 (електро)  
100.000,00 

Технички преглед бунара Б-11/2 
100.000,00 

Израда пројектне документације сабирног цевовода 

и батерије бунара Б -22 500.000,00 

Израда пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) 

сабирних цевовода и батерија бунара Б-23, Б-24 и Б-

25 на изворишту у Инђији 
441.840,00 

УКУПНО ИНЂИЈА 
15.212.840,00 

БЕШКА 

Надзор над изградњом бунара Б7/2 у Бешки 

(хидрогеолошки, хидрограђевински и електро) 290.000,00 

Пројекат изградње сабирног цевовода од бунара Б7 

до водоторња у Бешки 400.000,00 

Технички преглед бунара Б7/2 у Бешки 
150.000,00 

Технички преглед Деонице регионалног водовода 

“Источни Срем“ – Подсистем „Инђија“, од Бешке до 

Чортановаца“ 
300.000,00 

Израда пројектне документације Црпне станице 

Инђија за Бешку 500.000,00 

План превентивних мера за изградњу повезног 

цевовода Инђија - Бешка 100.000,00 

УКУПНО БЕШКА 
1.740.000,00 

ЧОРТАНОВЦИ 

Технички преглед I фазе изградње водоводне мреже 

насеља Чортановци 250.000,00 

УКУПНО ЧОРТАНОВЦИ 
250.000,00 

МАРАДИК 
Пројектна документације резервоара у Марадику 

430.000,00 

УКУПНО МАРАДИК 
430.000,00 

КРЧЕДИН 

Пројектна документација пречишћавања воде 

насеља Крчедин 500.000,00 

Пројектна документација бунара Б5 у Крчедину 
450.000,00 

УКУПНО КРЧЕДИН 
950.000,00 
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УКУПНО СВА НАСЕЉЕНА МЕСТА 
 

18.582.840,00 
 

 

Због наведених измена и допуна измењена је табела број 16 на страни 58.  Преглед 

програма инвестиционог одржавања: 

 

Преглед програма инвестиционог одржавања 
 Програм инвестиционог одржавања ЦЕНА 

1 2 3 

ИНЂИЈА 

- Извориште 550.000,00 
- Мерач протока на улазу у дистрибутивну 

мрежу  
500.000,00 

- Преносни нивометар 200.000,00 
- Пумпни агрегати 1.000.000,00 
- Набавка рачунарске опреме и иновирање 

постојећег SCADA система на водостаници 
3.000.000,00 

- Иновирање постојећег SCADA система на 
Постројењу за пречишћавање воде у Инђији 

3.500.000,00 

- Фреквентни регулатори 1.930.000,00 
- Електро опрема 1.500.000,00 
- Црпна станица, бунари и просторија за 

хлорисање (грађевински радови) 
500.000,00 

- Водоводна мрежа (реконструкција чворишта и 
уградња хидраната) 

1.500.000,00 

-     Водоторањ 6.000.000,00 
- Надзор над извођењем радова на санацији 

водоторњева у Инђији и Бешки 
150.000,00 

- Опрема за хлорисање 500.000,00 
- Елаборат о санацији водоторњева у Инђији 

и Бешки 
250.000,00 

- Грађевински материјал 3.000.000,00 
      УКУПНО ИНЂИЈА 

24.080.000,00 

БЕШКА 

- Извориште 100.000,00 

- Извориште (грађевински радови на санацији 
бунарских шахтова) 

150.000,00 

- Пумпни агрегати 360.000,00 

- Електро опрема 200.000,00 

- Батерије за компензацију реактивне енергије 250.000,00 

- Водоводна мрежа 600.000,00 

-     Водоторањ 3.700.000,00 

- Опрема за хлорисање 1.240.000,00 
УКУПНО БЕШКА 

6.600.000,00 
КРЧЕДИН - Грађевински радови на објекту црпне станице 250.000,00 
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 - Пумпни агрегати 250.000,00 

- Водоводна мрежа 100.000,00 

- Опрема за хлорисање 300.000,00 
УКУПНО КРЧЕДИН 

900.000,00 

МАРАДИК 

- Извориште (грађевински радови) 200.000,00 

- Водоводна мрежа 600.000,00 
УКУПНО МАРАДИК 

800.000,00 

НОВИ КАРЛОВЦИ 

- Формирање I зоне санитарне заштите бунара 
Б3 и Б4 

100.000,00 

- Извориште (грађевински радови) 200.000,00 

- Водоводна мрежа 300.000,00 

УКУПНО НОВИ КАРЛОВЦИ 
600.000,00 

НОВИ СЛАНКАМЕН 

- Пумпни агрегати 180.000,00 

- Водоводна мрежа 1.500.000,00 

- Водостаница (грађевински радови) 200.000,00 

- Опрема за хлорисање 260.000,00 

УКУПНО НОВИ СЛАНКАМЕН 
2.140.000,00 

СТАРИ СЛАНКАМЕН 

- Извориште (санација објекта водостанице) 300.000,00 

- Пумпни агрегати 200.000,00 

- Eлектро опрема 110.000,00 

- Батерије за компензацију реактивне енергије 340.000,00 

- Водоводна мрежа 100.000,00 

- Израда геомеханичког елабората објекта 

затварачнице резервоара 
200.000,00 

- Опрема за хлорисање 1.200.000,00 

УКУПНО СТАРИ СЛАНКАМЕН 
2.450.000,00 

РЕГЕНЕРАЦИЈА 

БУНАРА И 

ХИДРОДИНАМИЧКИ 

ТЕСТОВИ 

- Регенерација бунара   500.000,00 

- Надзор над регенерацијама бунара 400.000,00 

- Израда хидродинамичких тестова  500.000,00 

- Санација постојећих бунара 2.500.000,00 

- Израда књиге евиденције изворишта  250.000,00 

КАНАЛИЗАЦИЈА - Инвестицоно одржавање канализационе мреже 10.000.000,00 

ВОЗИЛА - Набавка нових возила и опреме 31.540.000,00 

ГРАЂЕВИНСКИ 

РАДОВИ 

- Радови на адаптацији управне зграде  9.000.000,00 

- Радови на асфалтирању круга управне зграде и 

хале 
3.000.000,00 
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___________________________ 

Председник Надзорног одбора 

                              Др Марко Иваниш 

- Надзор над извођењем грађевинских радова на 

пословној згради  
100.000,00 

- Надзор на санирању објеката водоснабдевања 70.000,00 

- Надзор на асфалтирању круга управне зграде и 

хале 
60.000,00 

РАЧУНАРИ 

- Набавка рачунарске опреме               
480.000,00 

- Лиценце за софтвер 1.500.000,00 

- Надоградња ПОИС-а 1.200.000,00 

- Набавка ПСИОН уређаја и штамапача 1.300.000,00 

ВОДОМЕРИ - Набавка нових водомера 4.500.000,00 

СИСТЕМ ВИДЕО 

НАДЗОРА 

- Набавка опреме за видео надзор објеката 

водоснабдевања 
10.000.000,00 

 УКУПНО СВА НАСЕЉЕНА МЕСТА 114.470.000,00 


