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УВОД

Реализација Плана и Програма у 2012. години није била ни мало лака, јер је иста, са
аспекта финансија била као и претходне веома лоша. Кад то кажемо, мислимо да је платежна
моћ наших корисника све мања и мања, што је у потпуности и разумљиво, јер је стандард
наших грађана у сталном опадању. Међутим, неопходност је да, наш корисник, схвати да се
без плаћања обавеза, по рачунима за утрошену воду и коришћење мреже јавне канализације не
може одржати функција ЈКП-а. Принцип, да мора плаћати, онај ко троши и загађује, је једини
и одржив. Потрошње воде нема без обезбеђења нове количине воде (нема перпетумобила) која
захтева улагања у одржавање изворишта, плаћање енергије (ел.енергије, горива, гаса и сл.) у
набавку нових пумпних и одржавање постојећих агрегата, нових цевних арматура, нових
система за мерење управљање и мониторинг) хардвера и софтвера, машина, опреме и алата.
Поред тога неопходна су и средства за сервисирање плата, стручне радне снаге без које
комплетан систем одржавања јавног водовода и канализације не би могао ни да функционише.
Општина Инђија, има један од најскупљих система водоснабдевања, с обзиром на врсту
изворишта ( подземно извориште ограниченог капацитета) са бунарима тзв. субартерски
великих дубина (од 80-300м). Овакво извориште захтева веома скупе пумпне агрегате високих
снага и утрошка електричне енергије, а посебно што су 24 сата ангажовани.
ЈКП се не финансира из средстава буџета Општине, што је и била дугогодишња жеља, и
Општине и руководства ЈКП-а. Предузеће се финансира искључиво од средстава добијених од
продаје воде и услуге коришћења јавне канализације у насељу Инђија, што је и било у 2012.
години.
У 2012. години сва средства добије по горе наведеном основу, су веома домаћински
употребљена, са истим се одговорно управљало у смислу утрошка и плаћања само
најнеопходнијих потреба без расипања у било ком погледу. Предузеће је успело да 2012.
годину заврши са позитивним билансом и да одржи своје место у системе водовода Р.Србије
које је веома високо рангирано и поштовано.
У 2012. години предузеће се сусрело са, до тада незапамћеним интензитетом оптерећења,
с обзиром на веома високе температуре које су биле и до 40ºC као и веома дуг период дејства
истих (до 60 дана). У том периоду својим максималним ангажовањем и праћењем рада,
максимално оптерећеног техничког система, успело се да се наш корисник, ни у једном
тренутку не осећа угрожено, тј. да остане без питке воде. Овај период је показао колики је
значај питке воде и са каквом пажњом и одговорношћу према истој се морамо опходити. У том
периоду количина воде која се налазила у нашим извориштима је била у максималној
експлоатацији и показало се да та количина воде није довољна за наредни период.
На основу изнесеног мора се приступити у наредним годинама обезбеђењу неопходног
капацитета изворишта у смислу изградње још једног резервоара у Инђији од 3150 m3 и у
Марадику од 600 m3, а поред тога мора се приступити пројектовању и изградњи регионалног
система водовода за трајно обезбеђење количине воде. У 2012. години било је и нерационалне
потрошње воде од стране несавесних корисника који су исту користили и то у великим
количинама за заливање воћњака, повртњака, пуњење базена, прање површина дворишта и сл.
У више наврата предузеће их је опомињало, што су неки уважили а неки и не. Да би се ти
несавесни корисници санкционисали предузеће ће предложити мере повећања цене воде за
исте у висини од 100% по тарифи и преко 25 m3.
У насељеном месту Бешка ЈКП је било приморано, да у наведеном периоду високих
температура, изнајми два бунара на локацији Циглане Бешка, повеже их са системом мреже
јавног водовода и обезбеди потребне количине воде.
Што се тиче текућег одржавања, поверене му инфраструктуре, предузеће је у потпуности
успело да исту сачува, одржи на задовољавајућем техничко технолошком нивоу, али није
могло да инвестиционо делује како би обновило поједине елементе овог система (заменило
делове азбестно цементних цеви, извршило регенерацију одређеног броја бунара, извршило
ремонте кључних агрегата, извршило генерални ремонт и обновило заштиту водоторњева и
заменило одређени број старих са новим чвориштима).
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Ова средства је тешко обезбедити из цене по m3 испоручене воде, која је на изузетно ниском
нивоу, далеко од економске и социјалног је карактера. Веома важно је рећи да се инвестиције
морају финансирати средствима локалне заједнице, средствима државе и из фондова Европске
уније.
Предузеће је успело да у 2012. години у потпуности реализује тј. заврши деценијске судске
спорове између предузећа ’’Путоградња-инжењеринг’’ Београд и ЈКП-а и то у веома
позитивном смислу што се тиче ЈКП-а. Успело је да по другом спору (изградње резервоара у
инђијском изворишту) исплати дуговања по коначном решењу од око 5.000.000,00 динара, по
првом спору исплати 17.000.000,00 динара кредитног аранжмана према АИК банци Нови Сад
и тако у потпуности сервисира своје обавезе са тачно прецизираним роковима.
Веома важно је напоменути да је у 2012. години предузеће успело да заврши својим
средствима замену азбестно цементних цеви (другог дела Школске улице, да изгради повезни
цевовод хладњаче Нови Сланкамен у дужини од 1600 метара пречника 180 mm и то у висини
трећине укупне вредности мреже, помогне у материјалу и радовима на прикључењу Удружења
ватрогасаца, Удружења пензионера, Центра за социјални рад, система за заливање помоћног
фудбалског терена локација Леје и др. ).
Морамо истакнути да смо у 2012. године успели у потпуности да сервисирамо плате свих
запослених и то како у задовољавајућем нивоу тако и у термину исплате исте, што је и
првенствени циљ функционисања предузећа јер су ти запослени својим залагањем успели да
остваре горе наведене циљеве. Број запослених није растао и поред тога што су у пензију
отишла два радника, јер директор сматра да се повећање броја запослених може и треба
вршити само у оним областима рада предузећа која се баве системом техничког одржавања и
оперативе. То значи да се повећање броја запослених може извршити запошљавањем
инжењера, техничара и квалификованих радника, а не никако административних радника. Са
аспекта висине зарада 2012. годину предузеће је завршило са просечном зарадом од око
44.000,00 динара што је у Републичком просеку, али наша Општина као и наше предузеће се
труде и трудиће се да буду изнад тог просека јер су и по свом развоју и напретку изнад њега.
Насеље Инђија је у 2012. години изградило мрежу месне канализације, у веома велико
проценту, предало исту на одржавање ЈКП-у тако да смо од тих средстава које су наши
корисници плаћали за коришћење јавне канализације успели да одржимо и систем
водоснабдевања. Систем водоснабдевања је веома тешко одржати у функцији без повећања
цене воде која ће и у будућем периоду морати бити у складу са новим Нормативима и
Правилницима тј. јединственог начина формирања цене воде на нивоу Републике.
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1. СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА
Општи подаци
Правни статус
Пословно име под којим Предузеће послује је:
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ИНЂИЈА
Јавно комунално предузеће ''Водовод и канализација '' Инђија, Војводе Степе 48 је уписано у
регистар Агенције за привредне регистре по Решењу број 216315/2006., са матичним бројем
08584885 и послује са пореским идентификационим бројем 101437361.

Основни подаци:









Правна форма: Јавно предузеће,
Седиште: Војводе Степе 48,
Број жиро рачуна: 355-1014687-24,
Оснивач: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА,
Заступник: Дипл. инг. Боривој Божић,
Функција у привредном субјекту: директор,
Тел./фаx:
+ 381 (0) 22 560 842
e-mail: vik@indjija.net
web: www.vodovodindjija.co.rs

Основне делатности предузећа
Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде;
Уклањање отпадних вода.
Поред основних делатности ово јавно комунално предузећу према Статуту обавља и
следеће делатности:
 изградња хидрограђевинских објеката,
 постављање цевних инсталација,
 инжињеринг, надзор грађења и др.
 остале делатности које су у функцији основне делатности предузећа.
Оснивач: Општина Инђија
ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија је основано 12.05.1994. године Одлуком
Скупштине општине Инђија број 01-313-83/94.
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Управни и надзорни органи
Управни одбор:
Функција

Име и презиме

Председник

Синиша Вукосављевић

Заменик

Бранко Мијалковић
Милан Батало
Лазар Сириџански
Вера Репић

Чланови

Надзорни одбор:
Функција

Име и презиме

Председник

Бошко Пувача
Дарко Љубинковић
Чланови
Гина Умићевић
Напомена: Ступање на снагу Закона о јавним предузећима(„Сл гласник РС“бр.119/12)
дана 25.12.2012. године члановима назорног одбора престао је мандат.
Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ самостално послује од 12.05.1994.
године, а као део предузећа „Будућност“ од 05.01.1979. године. Основна делатност предузећа
је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде као и уклањање отпадних вода за
кориснике насељених места општине Инђија.
Сврха постојања ЈКП Водовод и канализација је задовољење потреба потрошача –
континуираним снабдевањем квалитетном питком водом и омогућавање еколошки
безбедно одвођење употребљених отпадних вода.
Законска регулатива која уређује пословање предузећа је:
 Закон о комуналним делатностима (''Сл.гласник РС'', бр. 88/2011),
 Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 119/12),
 Закон о привредним друштвима (''Сл.гласник РС'', бр. 125/1994)
 Закон о јавно-приватном партнерству (''Сл.гласник РС'', бр. 88/2011),
 Закон о Агенцији за борбу против корупције (''Сл.гласник РС'', бр. 97/08, и 53/10),
 Одлука о јавном водоводу (''Сл.лист општина Срема'', бр. 6/2011),
 Одлука о јавној канализацији (''Сл.лист општина Срема'', бр. 6/2011),
 Уредба о начину и контроли обрачуна зарада у јавним предузећима
(''Сл.гласник РС'', бр. 5/2006),
 Низ законских и подзаконских аката која регулишу област грађевинарства, платног
промета, рачуноводства и ревизије и др.
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2. КАДРОВСКА ОСПОСОБЉЕНОСТ И КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА
У ЈКП „Водовод и каналализација“ производња и дистрибуција воде и одвођење отпадних
вода као основне делатности предузећа, поред осталих пратећих делатности, се спроводе преко
организације у којој ради 73 радника. На крају 2011. године било 77 запослених, тако да је
настављен тренд континуираног смањивања броја запослених у предузећу због одласка у
пензију и других разлога. Тако је број запослених смањен за 20% у периоду од 2010. До 2011.
године, односно за још 5% током 2012. године.
Табела бр.1 Квалификациона структура и број запослених
Ред.број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Квалификациона структура
1
Висока стручна спрема - VII степен
Виша стручна спрема
- VI степен
Висококвалификовани - V степен
Средња стручна спрема - IV степен
Квалификовани
- III и IV степен
Неквалификовани
Полуквалификовани
- II степен
СВЕГА

Број запослених
2
11
4
2
14
38
4
73

Са 73 запослених кадровски и струковно смо бољом организацијом и прерасподелом
покрили све потребе процеса рада у делатности сакупљања пречишћавања и
дистрибуције воде као и уклањање отпадних вода. Од тога 11 високообразованих и 4 са
вишом стручном чине око 20,55 % запослених. Осим наведених кадрова, највећи број
запослених чине запослени радници на одржавању и изградњи водовода и канализације и то
њих 30, осталих радника 10, потом имамо инкасаната 4, електричара 5 и 9 запослених у
оквиру служби предузећа на пословима општих и финансијских послова.
Просечан број радника на 1.000 прикључака водоводне мреже у Републици Србији износи 7,5.
У ЈКП „Водовод и канализација”, Инђија тај број износи 4,2. Више и високо образованих у
предузећу је значајно изнад републичког просека износи 20,55% док је у Републици Србији
око 14%.
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3. ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА И ОДВОЂЕЊА
УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА У 2012. ГОДИНИ
ЈКП "Водовод и канализација" Инђија у оквиру своје делатности одржава 45 бунара, два
водоторња, пет резервоара, приближно 239 km основне водоводне мреже различитих профила
и материјала.
Старост водоводне мреже за већи део мреже се креће у границама од 33 до 38 година, а 10 %
мреже је изграђено у последњих 7 година. Карактеристично је да је у насељу Нови Карловци
готово комплетна водоводна мрежа изграђена од азбест цементних цеви. Ово је и најстарија
водоводна мрежа у општини Инђија те се самим тим намеће неопходност замене исте у
будућем периоду. На извориштима у свим насељеним местима у којима је ЈКП“Водовод и
канализација“ Инђија задужено за водснабдевање, изграђени су бушени субартерски бунари са
дубинама од 80 до 300 метара, пречника бушења углавном 445 mm, са уграђеним бунарским
конструкцијама Ø323/219 mm. У следећој години намеће се потреба проширења изворских
капацитета у свим насељеним местима.
Водоснабдевање града Инђије водом за пиће се врши из јавног водовода чија је градња
започета 1977. године формирањем централног водозахвата. Вода се из бунара преко ППВ-а
потискује у резервоар запремине 3150 m3 у којем се врши изравнавање потрошње. Из
резервоара се вода захвата црпном станицом и потискује у дистрибуциону мрежу. На
супротном крају града се налази водоторањ запремине 500 m3 и минималне висине 30 m, који
функционише као "контра резервоар" и обезбеђује покривање часовне неравномерности.
Укупан број прикључених субјеката на водоводни систем износи 17192 и то:
- објекти индивидуалног становања – кућни прикључци: 13749,
- објекти колективног становања – кућни савети: 3011,
- индустрија, сзр, сур, локали и слично: 432.

Слика 1 . Ситуациони приказ водоводне мреже у североисточној радној зони која је изграђена у претходном
периоду за потребе индустријских потрошача (Грундфос, ИТ Парк, Енерго зелена, Оутлет парк) и који су
прикључени на исту у току 2012. године
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Предузеће је у оквиру своје активности редовног и инвестиционог одржавања на објектима
водоводне и канализационе инфраструктуре (изворишта, водоводна и канализациона мрежа,
резервоарски простор и остали објекти) извршило разне интервенције, што је приказано у
наредној табели:
Табела бр.2 Структура и број интервенција у 2012. години
Ред.
број

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

БРОЈ
ИНТЕРВЕНЦИЈА

1

2

ВРЕДНОСТ
ИЗВЕДЕНИХ
РАДОВА

1.

Интервенција на главној водоводној мрежи

51

1.475.082,50

2.

Интервенција код потрошача на кућним
водоводним прикључцима

543

2.864.264,50

3.

Интервенција на канализационој мрежи

119

1.163.934,00

4.

Интервенције на црпним станицама
канализације

49

560.032,93

У току 2012. године екипе ЈКП“Водовод и канализација“ Инђија су израдиле 365 водоводних и
13 канализационих прикључака, а техничка служба је издала 58 услова и сагласности. Поред
тога је замењено 282 водомера.
На следећој слици су приказани радови на отклањању хаварија у току 2012. године.

Слика 2. Неки од карактеристичних радова на отклањању хаварија на
водоводној мрежи
Што се тиче одржавања објеката водоснабдевања у Инђији је извршено редовно прање
резервоара и водоторња. Поред редовних испирања, водоводна мрежа насеља Инђија је више
пута у току године испирана ванредно по реонима. Насеље Инђија је подељено у пет реона. На
следећој слици приказана је подела насеља Инђија на реоне за испирање.
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ИНЂИЈА

Слика 3. Распоред испирања водоводне мреже насеља Инђија по реонима

На водовној мрежи насеља Инђија отклоњено је 24 хаваријe, а на прикључцима 297 хаваријa.
У Новим Карловцима, Љукову и Јарковцима вршена су редовна испирања водоводних мрежа
као и ванредна у случају потребе. На водовној мрежи насеља Нови Карловци отклоњене су 2
хаварије, а на прикључцима 33 хаваријe.
На водовној мрежи насеља Јарковци отклоњена је једна хаварија, а на прикључцима је
отклоњено 3 хаварије. На водовној мрежи насеља Љуково није било хаварија, а на
прикључцима је отклоњено 15 хаварија. У току 2012. године на основу одлуке Савета месне
заједнице Љуково и Јарковци и одлуке управног одбора ЈКП“Водовод и канализација“ Инђија
сви мештани који поседују легалан објекат или су у поступку легализације имали су право
прикључења свог објекта на мрежу јавног водовода без надокнаде уз доношење потребне
документације. Ова акција је настављена и у току 2013. године.
У току претходних година на изворишту у Инђији извршени су радови на формирању прве
зоне санитарне заштите око објеката водоснабдевања. У току 2012. године на Јарковцима су
извршени радови на формирању прве зоне санитарне заштите Црпне станице Јарковци, што је
и приказано на следећим сликама.
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Слика 4 . Радови на формирању прве зоне санитарне заштите Црпне
станице Јарковци
У Бешки је извршена дезинфекција и прање резервоара и дегазатора два пута у току године и
то у пролеће и јесен. Приликом радова на прању и дезинфекцији резервоара реконтруисан је
цевовод у резервоару и извршена је уградња новог вентила за регулацију нивоа воде у главном
резервоару. На следећим сликама приказани су радови на реконструкцији хидромашинске
опреме у црпној станици Бешка.

Слика 5. Радови на реконструкцији хидромашинске опреме на црпној станици Бешка
На водовној мрежи је отклоњено 7 хаварија, а на прикључцима 72 хаварије. У току 2012.
године на 5 бунара на изворишту у Бешки извођени су хидродинамички тестови са мерењем
количине песка у захваћеној води. Овим тестовима су утврђени номинални и реални протицаји
бунара на нивоу 24 сата. Утвђено је да реални протицаји на нивоу 24 сата износе 16 литара у
секунди. На основу резултата испитивања ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија је одлучило
да изврши закуп бунара на циглани у Бешки до краја 2012. године од приватног лица.
Експлоатацијом бунара који су у власништву ЈКП“Водовод и канализација“ Инђија и
наведеног закупљеног бунара у току прошле године у Бешки су обезбеђене стабилне резерве
воде у току целе године.
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У Крчедину је извршена дезинфекција и прање резервоара два пута у току године, у пролеће и
јесен. На водовној мрежи је отклоњено 2 хаварије, а на прикључцима 26 хаварија.
У Новом и Старом Сланкамену у току 2012. године извршено је редовно прање резервоара. У
Новом Сланкамену на водоводној мрежи није било хаварија, а на прикључцима је отклоњено
37 хаварија. На водовној мрежи насеља Стари Сланкамен је отклоњено 7 хаварија, а на
прикључцима 49 хаварија.
У Марадику су вршена редовна испирања водоводне мреже. На водовној мрежи отклоњено је
2 хаварије, а на прикључцима је отклоњено 7 хаварија и извршена је реконструкција једног
чворишта. Реконструкција чворишта је извршена на углу улица Цара Душана и Кертиз.
Реконструкцијом овог чворишта обезбеђена је могућност прерасподеле количине воде
потрошачима горњег и доњег дела насеља Марадик. На следећим сликама приказани су радови
на реконструкцији овог чворишта.

Слика 6 . Радови на реконструкцији чворишта на углу улица Цара Душана и Кертиз - Марадик
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3.1. ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ НАСЕЉА ИНЂИЈА
- ФАБРИКА ВОДЕ
Постројење је пројектовано да пречисти максимално 150 l/s сирове воде, а као меродавни
полутанти за уклањање из сирове воде су пројектом одређени :
― амонијум јон .............. од 0.3 mg/l до 1.4 mg/l усвојено 2.0 mg/l
― гвожђе ........................ од 0.2 mg/l до 0.5 mg/l усвојено 0.5 mg/l
― потрошња KMnO4 .....од 4.0 mg/l до 8.0 mg/l усвојено 8.0 mg/l
― арсен .......................... од 10 µg/l до 20 µg/l усвојено 20 µg/l.
Технологија пречишћавања воде, која се црпи из двадесет и четири бунара у околини Инђије,
заснива се на:
















Аерацији воде инјектирањем струје чистог кисеоника, који оксидује водоник сулфид,
двовалентно гвожђе и тровалентни арсен. Истовремено у води се стварају аеробни услови
и под тим условима анаеробни микроорганизми не могу да опстану,
Дозирању ферисулфата за поспешивање издвајања арсена пре филтрације на
минералним филтрима,
Филтрацији на минералним филтрима на којима се издваја оксидовано гвожђе, заједно
са арсеном и уклања се настала мутноћа,
Поновној аерацији воде инјектирањем струје чистог кисеоника испред биолошких
филтера, на овај начин се обезбеђује довољно кисеоника за биолошко уклањање амонијака
и делимичну оксидацију органских материја,
По потреби, дозирање амонијум соли (у рециркулациону струју у условима рада
постројења са смањеним оптерећењем),
По потреби, дозирање нутријената за подстицање раста бактерија у испуни биолошких
филтера
Филтрацији на биолошким филтерима за биолошко уклањање амонијачног азота из
воде,
Дезинфекцији воде гасним хлором пре уласка воде у резервоар чисте воде,
Таложењу воде од прања минералних филтера,
Одводу талога у регионалну канализацију,
УВ дезинфекцији избистрене воде од прања минералних филтера,
Поврату избистрене воде од прања минералних филтера на поновну прераду,
Одводу преостале воде од прања биолошких филтера у регионалну канализацију.

Комисија за технички пријем је током фебруара 2009. године извршила преглед пројектне,
техничке, градилишне и остале документације, као и изведених радова, у присуству надзорних
органа и одговорних извођача радова као и представника инвеститора, и констатовала да се
објекат може пустити у пробни рад, којим се треба доказати:
- капацитет и функционалност опреме
- обезбеђење квалитета пречишћене воде према Правилнику о хигијенској
исправности воде за пиће
- испуњеност услова за испуштање ефлуената Постројења за припему воде за пиће
насеља Инђија у Јавну канализацију Инђије, према Одлуци о јавној канализацији
општине Инђија.
Пробни рад је одобрен 11. марта 2009. године.
Ток пробног рада, према начелно успостављеном и усаглашеном програму, обухватао је
следеће тестове и активности:
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1. Припремне активности и дезинфекцију комплетног проточног тракта ППВ.
2. Хидраулички тестови и комплетирање ‘мокрих’ тестова – пуштање воде кроз
постројење, верификација функционисања пумпи, вентила, дозирања, мерних
уређаја и др.
3. Тестирање уклањања гвожђа на првој фази филтрације
4. Успостављање функционисања биолошких филтера – развој биологије за
уклањање амонијака
5. Уклањање арсена
6. Поврат воде од прања након таложења
У тренутку започињања пробног рада читава фабрика је била у ручном режиму, укључујући
све фазе прања филтера као и дозирања хемикалија. У току пробног рада систем је постепено
аутоматизован и надограђиван у управљачком смислу, а паралелно је оспособљавана и
лабораторија за рад.
У погледу пречишћавања воде, постигнути су следећи резултати:
• Амонијум јон у сировој води је око 2-3 mg/l и уклања се испод 0.1 mg/l биолошким
поступком али уз повећано дозирање кисеоника.
• Гвожђе на улазу је на доњој граници очекиваних вредности (око 0.2 mg/l) и успешно се
уклања на првом степену филтрације.
• Арсен се на уласку у ППВ креће у очекиваним вредностима (11-16 µg/l) и успешно се уклања
уз обавезно дозирање ферисулфата, обзиром на мали садржај гвожђа у сировој води.
• Потрошња КМnО4 је редукована на ППВ-у и на излазу је испод 8 mg/l, иако овај
показатељ није примарни предмет третмана воде.
У погледу капацитета, функционалности опреме и постројења као целине постигнути су
следећи резултати: Установљено је да је опрема функционална у пуном опсегу радних
капацитета и да може одговорити пројектованим захтевима пречишћавања.
За остваривање наведених технолошких процеса примењена је одговарајућа опрема и она је
подељена у групе:
1. групу опреме коју чине две идентичне, паралелне линије за прераду воде,
2. групу опреме која је заједничка за цело постројење.
Фабрика воде обухвата следеће објекте:
1. зграду филтер станице (објекат је намењен за смештај предвиђене опреме за
пречишћавање воде и за смештај пратећих садржаја),
2. резервоар за течни кисеоник ( намењен за складиштење кисеоника у течном стању),
3. таложник за воду од прања (основна намена је прихват воде после испирања
минералних филтера),
4. црпну станицу за повратну воду (основни задатак је да избистрену воду из таложника
врати на поновно пречишћавање),
5. шахт затварача – сирова вода.
Након састанка одржаног 18.11.2011. године на нивоу финансијера-Oпштине Инђије,
Дирекције за изградњу општине Инђијa, Надзорног органа, Извођача радова ’ЛАД ГРОУП ’ и
ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија, на коме је Извођач радова задужен да отклони све
недостатке и припреми објекат за технички пријем, исти до данас није успео да у потпуности
елиминише све уочене проблеме јер је за потпуно испитивање функционалности свих
елемената ППВ-a неопходан је континуирани рад што се у протеклом периоду није могло
обезбедити због недовољне количине воде на изворишту а која је неопходна за испирање
филтера (8 l/s).
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Из овог се намеће веома важан закључак: За сигурно водоснабдевање наше општине
неопходно је под хитно приступити реализацији пројектовања и изградње стратешког
система регионалног водоснабдевања. Да би се привремено (5 до 7 година) решио
проблем сигурности водоснабдевања наше општине неопходно је изградити још један
резервоар од 3150 m3 који би обезбедио неопходну резерву воде у периодима са високом
температуром тј. када је потрошња воде у току године највећа.
Из свега горе наведеног није било могућности да се поднесе захтев за технички пријем
објекта.
Током претходног периода, опрема на ППВ се редовно одржавала те је иста потпуно
функционална.
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3.2. ЗАМЕНА И РЕДОВНО БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА И ОДРЖАВАЊЕ ПУМПНИХ
АГРЕГАТА
За замену, редовно баждарење и набавку водомера у 2012. години укупно је утрошено
1.204.513,5 динара. Број замењених и редовно баждарених водомера по насељеним местима
општине Инђија приказан је у следећој табели:
Табела бр. 3. - Замена и редовно баждарење водомера
ЗАМЕНА И РЕДОВНО БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА
НАСЕЉЕНО МЕСТО
ИНЂИЈА
БЕШКА
МАРАДИК
КРЧЕДИН
Н.КАРЛОВЦИ
Н.СЛАНКАМЕН
С. СЛАНКАМЕН
ЉУКОВО
ЈАРКОВЦИ
УКУПНО

КОМАДА
130
34
19
18
20
31
30
0
0
282

Током 2012. године ЈКП „Водовод и канализација” Инђија није било у могућности да из
сопствених средстава одржи динамику замене и баждарења водомера коју прописује закон за
ову врсту уређаја.
Током 2012. године за сервисисрање пумпи и електромотора који се користе за
водоснабдевање, одвођење употребљених вода и интервенције приликом хаварија у систему
који одржава ЈКП „Водовод и канализација” Инђија укупно је утрошено 460.819,80 динара.
Укупно је сервисирано 6 пумпних агрегата. За набавку нових пумпних агрегата у 2012. години
укупно је утрошено 1.240.611,00 динара.
На следећим сликама приказани су радови на замени хаварисаних пумпних агрегата на
бунарима.

Слика 7. - Радови на замени пумпних агрегата на бунарима
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3.3. ХИГИЈЕНСКА ИСПРАВНОСТ ВОДЕ
Током 2012. године праћена је хигијенска исправност воде за пиће у Општини Инђија.
Стручна лица Завода за јавно здравље Сремска Митровица вршила су узорковање и анализу
воде за пиће, израду извештаја о испитивању и израду специјалистичких мишљења о
здравственој исправности узорака воде за пиће из водоводне мреже ЈКП „Водовод и
канализација“ Инђија у насељима: Инђија, Нови Карловци, Љуково и Јарковци, као и у
водоводним мрежама насеља: Марадик, Крчедин, Нови Сланкамен, Стари Сланкамен и Бешка,
а на основу законске обавезе утврђивања хигијенске исправности воде за пиће одређене
Правилником о хигијенској исправности воде за пиће, Сл. лист СРЈ бр. 42/98 и 44/99.
У Општини Инђија, током 2012. године извршено је укупно 639 анализа воде за пиће
различитог обима. Mикробиолошка исправност је утврђена у 77,62 % (496) контролисаних
узорака.
Узроци микробиолошке неисправности 22,38% (143) узорака воде за пиће из водоводне
мреже ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија током 2012. године у односу на укупан број
микробиолошких анализа су налаз повећаног броја културабилних микроорганизама. Ови
микроорганизми нису патогени и не представљају опасност по људско здравље и могу се лако
отклонити дезинфекционим средством. На графикону 1. је приказана микробиолошка
исправност воде за пиће у насељима Општине Инђија.
Микробиолошки исправна
вода за пиће
Микробиолошки
неисправна вoда за пиће

Графикон 1. Приказ микробиолошке исправности воде за пиће у насељима Општине Инђија
У августу 2012. године извршена је и контрола микробиолошке исправности воде за пиће у
основним школама и дечијим вртићима Општине Инђија и то у насељима: Инђија,
Јарковци и Љуково, Бешка, Крчедин, Марадик, Нови Сланкамен, Стари Сланкамен и Нови
Карловци. Укупно је извршено 20 микробиолошких анализа воде за пиће и у 17
контролисаних узорака је утврђена микробиолошка исправност, док је у три узорка пронађен
повећан број културабилних микроорганизама, након чега је узорковање поновљено и у
поновљеним узорцима је утврђена микробиолошка исправност.

Физичко-хемијска исправност је утврђена у 11,02% узорака од укупног броја
контролисаних узорака у којима су анализирани физичко-хемијски параметри. У
периодима када се постројење за припрему воде насеља Инђија (ППВ) налази у раду
сви узорци су исправни и у физичко-хемијском смислу тј. концентрације свих физичко
хемијских параметара се налазе на дозвољеним вредностима.
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3.4. ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ МРЕЖА
ЈКП„Водовод и канализација“ у току 2012. године је учествовало у изградњи следећих
инфраструктурних објеката у систему водоснабдевања на територији општине Инђија:
1. Изградња водоводне мреже у Карађорђевој улици у Новом Сланкамену укупне дужине
1565 метара од полиетиленских цеви DN180. Вредност изведених радова износи
9.122.405 динара,
2. Продужење водоводне мреже у улици 1. Новембра на Љукову. Изграђена водоводна
мрежа је дужине 155 метара изграђена од полиетиленских цеви DN90. Вредност
изведених радова износи 744.066,00 динара,
3. Реконструкција водоводне мреже у улици Душана Јерковића у Инђији на делу од
Занатлијске улице до улице Душана Вукасовића. Вредност изведених радова у току
2012. године износи 3.930.613,63 динара.
Укупна вредност изведених радова износи 13.797.084,63 динара.
На следећим сликама су приказани радови на изградњи водоводних мрежа у току 2012. године.

Слика 8. Радови на изградњи водоводне мреже у Карађорђевој улици у Новом Сланкамену

Слика 9. - Радови на реконструкцији водоводне мреже у улици Душана Јерковића
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4. КОРИСНИЧКИ СЕРВИС
Потрошачима су службеници корисничког сервиса ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија били
доступни у периоду од 7 – 15 часова сваког радног дана. У току 2012. године службеници
корисничког сервиса су решили укупно 6724 рекламација по различитим статусима.
У оквиру корисничког сервиса поред евиденције и рекламација спроводи се и
ажурирање и наплата потраживања по основу дуга за воду и услугу одвођења отпадних
вода. Рекламације се евидентирају односно решавају одмах ако је могуће путем
службеника рекламација а у другим случајевима ако је неопходан излазак дежурне екипе
на терен у року од 48 сати.

Бројчани показатељи редовних активности током 2012. године:
Опомене потрошачима
*два неплаћена рачуна и дуг преко 2.000,00 динара*
 Формиране опомене пред искључење укупно 20244 у износу од 144.779.440,11 динара
 Формиране опомене пред утужење укупно 3455 у износу од 43.901.197,23 динара
 Формирани репрограми за 167 потрошача у износу од 3.023.061,25 динара.
Искључења са мреже
*два неплаћена рачуна и дуг преко 2.000,00 динара*
 Број формираних налога за искључење 6657,
 Број искључених потрошача 25.
Поднете прекршајне пријаве
*за потрошаче који нису дозволили искључење са водоводне мреже, нити су у остављеном
року измирили своја дуговања*
 Број поднетих прекршајних пријава 215,
 Број поднетих тужби износи 59.
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5. ИЗВЕШТАЈ О ПРЕУЗИМАЊУ ИЗГРАЂЕНЕ МРЕЖЕ ЈАВНЕ

КАНАЛИЗАЦИЈЕ ОД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИНЂИЈА
ЈКП „Водовод и канализација“ на основу Одлуке о јавној канализацији коју је донела
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној 02.03.2011. године, обавља комуналну
делатност сакупљања и уклањања отпадних вода канализацијом, одржавање канализационе
мреже, као и сакупљање искоришћених вода од прикључка потрошача на уличну мрежу и
одвођење канализационом мрежом и пречишћавање и испуштање из мреже.
Укупан број прикључених субјеката на канализациону мрежу износи 9031 и то:
- објекти индивидуалног становања – кућни прикључци: 6073,
- објекти колективног становања – кућни савети: 2736,
- индустрија, сзр, сур, локали и слично: 222.
ЈКП“Водовод и канализација“ Инђија је преузело од месне заједнице све до сада изграђене
реоне месне канализације и то: I-А, I-Б, II-А, II-Б, III-А, III-Б, III-Ц, IV-А, IV-Б, IV-Ц, IV-Д, VА и V-Б, III-Ц, IV-Д, V-А и V-Б. На следећој слици је дат приказ реона месне канализације које
је преузело ЈКП“Водовод и канализација“ Инђија. У току 2012. године почела је изградња
преосталих делова месне канализације коју води МЗ Инђија и исти ће бити преузети након
завршетка радова и техничког пријема тј. потврде исправности система.

Слика 10. Преглед реона месне канализације
У току 2012. године ЈКП“Водовод и канализација“ Инђија на основу записника о
примопредаји објекта преузело је на одржавање канализациону мрежу у делу источне радне
зоне од „Дирекције за изградњу Општине Инђија“. Укупна дужина мреже износи 1860 метара
и на њој се налази црпна станица ЦС-4 Исток.
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Слика 11 . Црпна станица ЦС-4 за потребе индустријских потрошача у
северо источној радној зони

Преузимањем нових реона канализације ЈКП“Водовод и канализација“ Инђија тренутно
одржава 6 црпних станица и 69 километара канализационе мреже. Радна јединица одвођења
употребљених вода у току 2012. године отклонила је 119 хаварија на канализационој мрежи и
49 хаварија на црпним станицама. На следећим сликама су приказани радови на отклањању
хаварије канализационој мрежи.

Слика 12. Радови на отклањању хаварије на канализационој мрежи у улици Краља Петра I
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Слика 11 . Ситуациони приказ канализационе мреже у североисточној радној зони која је
изграђена у претходном периоду за потребе индустријских потрошача (Грундфос, ИТ Парк,
Енерго зелена, Оутлет парк) и који су прикључени на исту у току 2012. године

Насељено место Инђија преко регионалног колектора за три насеља (Инђија - Стара ПазоваНова Пазова) укупне дужине 19.818 m испушта отпадне воде у реку Дунав. Остаје веома важна
потреба и обавеза реализације значајног објекта тј. постројења за пречишћавање комуналних
вода за насеља општине Инђија и општине Стара Пазова на месту упова у реципијент – реку
Дунав у насељу Нови Бановци.
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6. ФИЗИЧКИ ОБИМ ОСТВАРЕНИХ УСЛУГА У ОСНОВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ

У периоду од 01.01.-31.12.2012. године у основној делатности остварен је следећи обим и
структура услуга по насељеним местима општине:
Табела бр 5. Остварен физички обим услуга у основној делатности
Насељено место
1
Инђија
Бешка

Потрошња воде по категоријама
потрошача (m3)
Привреда

Грађани

Укупно

2

3

4

% учешћа
у укупној Канализација
потрошњи
(m3)

332,832.99 1,483,119.40 1,815,952.39

5
63.88

7,143.00

299,733.02

306,876.02

10.80

Крчедин

12,957.00

139,602.50

152,559.50

5.37

Марадик

3,371.00

95,071.34

98,442.34

3.46

Нови Карловци

2,195.00

162,102.00

164,297.00

5.78

Нови Сланкамен

3,972.00

176,951.96

180,923.96

6.37

Стари Сланкамен

19,778.00

68,762.92

88,540.92

3.12

Љуково

447

19,214.00

19,661.00

0.69

Јарковци

449

14584

15,033.00

0.53

383,144.99

2,459,141.14

2,842,286.13

100

Укупно

6
1,598,069.57

1,598,069.57

Дистрибуирано је 2,842,286.13 (m3) пијаће воде, што је за 5.82 % више у односу на 2011.
годину, односно за 156,333.44 m3 воде. У овом износу није укључена потрошња воде која
није фактурисана а потрошена је у техничко технолошком поступку и која се креће по
месецима у распону од 8-23,5%. У структури нефактурисане потрошене воде су: испирање
водоводне мреже, испирање резервоарских простора, хаварије на водоводној мрежи,
коришћење воде за противпожарну заштиту, осетљивост инструмената, нелегални прикључци
– крађе воде, коришћење воде за комуналне потребе и сл.
У току претходне године испоручена количина воде је износила 141,54 лит/становник/дан што
је мање у односу на Европски просек који износи 150 лит/становник/дан.
Повећан је обим фактурисане услуге одвођења употребљених вода на 1,598,069.57 m3 ,
односно остварен је пораст ове услуге за 13.60%, или за
191,376.13 (m3) у односу на
2011. годину.

У структури потрошње услуга водоснабдевања следеће је учешће
1. локална привреда 13.48% ,
2. становништво у индивидуалној стамбеној градњи 77.97% и
3. становништво у колективном типу становања 8.55%
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Табела бр. 6. - Факутурисана потрошња воде по месецима
месец
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Укупно

потрошња
m3
175,304.35
220,557.32
220,136.82
223,076.62
236,083.49
275,043.95
293,433.97
313,997.16
266,785.61
229,837.37
210,986.18
177,043.29

коефицијент –
однос према просечној
потрошњи
74
93
93
94
100
116
124
133
113
97
89
75

2,842,286.13

Према показатељима коефицијента у претходној табели уочава се да је период
септембар - период када је потрошња већа од просечне у износу од 13-33%.

јун –
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7.

АКТИВНОСТИ ИЗ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА НА РАДУ

Све активности које су поменуте у овом извештају односе се на организационе, структуралне,
кадровске, стимулативне, истраживачке и пројектантске послове, као и на послове инвестиционе
градње, превентивног текућег и хаваријског одржавања система, објеката и опреме као и лична
заштитна средства. Обука запослених за безбедан рад има директан утицај на безбедност и
здравље запослених у ЈКП „Водовод и канализација’’ Инђија, али и посредно, преко квалитета
испорученог производа (воде), има утицај и на здравље и безбедност грађана општине Инђија.
У овом поглављу ћемо зато поменути само оно што већ у другим деловима овог Извештаја није
довољно речено:
- извршена је обука запослених за безбедан рад,
- извршени су редовни и периодични прегледи запослених,
- извршени су санитарни прегледи запослених,
- обезбеђена су лична заштитна средства запослених у складу са Правилником о
употреби заштитних средстава и присутним ризиком радног места,
- обезбеђена су санитарна заштитна средства за прву помоћ и личну заштитну хигијену,
- редовно су одржавани базени за потапање боца за течни хлор у случају да дође до
оштећења вентила боца на свим објектима где се користе боце са хлором,
- постављене су табле упозорења на свим местима по објектима где постоји могући
ризик од повреда или угрожавања здравља присутних лица,
- редовно се обилазе сви објекти и радилишта и упућују радници на безбедан рад,
- вршени редовни и ванредни сервиси свих возила и радних машина, у циљу
техничке исправности и безбедности на раду,
- извршено је атестирање боца за транспорт и чување хлора (по истеку атеста),
- у току је примена акта о процени ризика за безбедност и здравље на раду за сва
радна места и радну околину.
У извештајном периоду и поред свих заштитних мера догодиле су се једна лакша и две теже
повреде на раду. По изради акта о процени ризика на радним местима и радној околини
дошли смо до низ нових сазнања о могућим побољшањима превентивних мера за
смањење или елиминисање могућих ризика по безбедност и здравље на раду. У
приоритету су колективне мере и то :
 Обезбедити просторију за смештај боца са техничким гасовима сходно
позитивним прописима безбедности и здравља на раду и заштити од пожара,
 Хлорисање воде, односно простор и опрему у хлоринаторским станицама
решити у складу са позитивним прописима за коришћење и манипулацију са
хлором и у складу са интерним упутством за рад са хлором,
 Све електро и громобранске исталације довести у ред у складу са техничким
прописима и обезбедити атесте за све електроинсталације, уземљења и
громобранске инсталације,
 Радни простор црпних станица за канализацију опремити свим неопходним
техничким средствима за безбедан и здрав рад и прописана лична заштитна
средства за рад са фекалијама на тим радним местима,
 Ускладити систематизацију радних места са стварним пословима и радним
задацима свих запослених у ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ИНЂИЈА –
извршити адекватан распоред запослених и неопходна подешавања радних
места,
 Редовно контролисати исправност и примену прописаних личних заштитних
средстава,
 Извршити процену ризика по безбедност и здравље на раду за (новоотворену)
фабрику воде и извршити потребна подешавања (ово би требало да уради
извођач радова и пројектант у фази предаје фабрике кориснику односно у
фази пробног рада фабрике).
Побројане мере у извештајном периоду су делимично реализоване а делимично су у
току реализације.
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7.1. ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА
ЈКП“Водовод и канализација“ Инђија као и објекти и опрема не спада у високоризичне пожарне
објекте. Заштита је прилагођена степену пожарне угрожености. Објекти су обезбеђени хидрантима
и противпожарним апаратима. Структура противпожарних апарата које поседујемо је:
CO2
од
10 кг 13 ком.
CO 2
од
5 кг 2 ком.
S9
11 ком.
S6
2 ком.
S3
3 ком.
S2
3 ком.
S50
1 ком.
Апарати су равномерно распоређени по објектима према степену могуће угрожености од пожара.
У току 2012. године није било пожара. Такође, вршили смо редовне прегледе и атестирања
хидраната на објектима ЈКП „Водовод и канализација” и свих противпожарних апарата.
На територији општине Инђија има око 180 хидраната (подземни, надземни и зидни) које
редовно визуелно контролишемо и они су у функцији противпожарне заштите и служе за
испирање колектора од талога оксидираног гвожђа, од којих је 11 поред наших
грађевинских објеката. Ових 11 редовно атестирамо а остале само одржавамо. У току
извештајног периода сви хидранти обезбеђени су и заштитном бравом која је у функцији
спречавања неовлашћеног коришћења воде.
На свим угроженим местима постављени су знаци упозорења а чине се и друге активности
у циљу превентивног деловања да не дође до паљења и пожара. Међутим има још доста простора
за боље уређење пре свега радионичког простора и одржавања површина под травом у
заштићеним зонама, око објеката водоснабдевања и објекта за пречишћавање отпадних вода.
Такође урађена су атестирања громобрана, уземљења и електричних инсталација и на бази
мерења отклоњене су грешке.
У току извештајног периода извршена је једна контрола примене мера и безбедности од
стране противпожарне инспекције. Није било значајнијих примедби.

7.2. ОСИГУРАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА И РАДНИКА
ЈКП „Водовод и канализација’’ Инђија 2012. године закључило је са „ДУНАВ
ОСИГУРАЊЕМ’’ филијала СРЕМ - експозитура Инђија уговор о осигурању по следећим
основама:
1. Осигурање радника услед несрећног случаја: смрти, инвалидности и болести,
2. Осигурање радника добровољног здравственог осигурања за случај тежих
болести и хирушких интервенција,
3. Осигурање одговорности из делатности,
4. Осигурање из аутоодговорности,
5.Осигурање имовине (пожар, машине од лома, крађа и разбојништво).
У извештајном периоду имали смо пријаве штете и то:
 По основу осигурања из одговорности из делатности два догађаја о штети,
 По основу осигурања из аутоодговорности један догађај о штети,
 По основу осигурања од лома два догађаја о штети.
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Реализација ликвидације и наплате штете у свим случајевима из пријава за 2012. годину
је завршена. Из ранијег периода постоји још једна штета која није окончана и код које
се чека окончање судског поступка.

7.3. ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИМОВИНЕ
Законска обавеза је да обезбеђујемо објекте водоснабдевања преко којих се снабдева
водом више од 10.000 становника. По том основу имамо стално ( свих 24 сата дневно)
обезбеђење водоторња у Инђији и водостанице са базеном воде у Инђији где радници
који обезбеђују објекат уједно врше надзор функционисања водосистема и одржавање
истог.
Обезбеђење управне зграде са помоћним објектима, репроматеријалом, основним
средствима, радним машинама, возним парком и осталом опремом и техничким
средствима врше три упослена чувара по сменама и један дневни портир.
Сви радници обезбеђења су обучени за рад обезбеђења укључујући и употребу ватреног
оружја. У извештајном периоду и поред свих предузетих мера десиле су се три
крађе: заштитне ограде , односно капије на оградама изворишта у Инђија и поклопаца
шахтова. Штета је пријављена МУП-у у Инђији. Укупна вредност штете процењена је
на 435.000,00 динара. ЈКП“Водовод и канализација“ Инђија је својом акцијом
идентификовала починиоце који су учествовали у крађи поклопаца шахтова и
пријавили МУП-у за спровођење даљих поступака и радњи по том основу.
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8. ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА У ТОКУ 2012. ГОДИНЕ
У извештајном периоду сва возила су одржавана, сервисирана, регистрована и опремана
потребном опремом по новом закону о саобраћају. У следећој табели дат је извештај о
утрошку горива за возни парк ЈКП“Водовод и канализација“ Инђија у току 2012. године.
Табела бр. 6. – Извештај о утрошку горива за возни парк ЈКП „Водовод и канализација“
Инђија у 2012. години

МЕСЕЦ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ИЗВЕШТАЈ О УТРОШКУ ГОРИВА ЗА 2012. ГОДИНУ
ВРСТА ГОРИВА
БЕНЗИН Л.
ДИЗЕЛ Л.
ГАС Л.
979
184
277
1204
967
199
1438
988
186
1363
598
163
1349
606
179
1397
1044
125
1373
723
230
1298
1330
153
1161
499
240
1221
1482
175
1161
960
237
1058
646
150

ДИНАРА
177092.87
337323.35
360822.25
273309.92
301072.27
366315.66
314403.91
411813.57
293175.23
450727.31
338580.21
275291.85

УКУПНО

15002

10027

2314

3899928.4

ПРОСЕК/
МЕСЕЧНО

1.250,166 лит.

835,583 лит.

192,833 лит.

324.994,03 дин.
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9. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ПОСТУПАКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2012. ГОДИНЕ

У следећим табелама дат је преглед отворених поступака јавних набавки - набавка добара и
поступака мале вредности.
Табела бр. 7. – Отворени поступци јавних набавки – набавка добара
Редни
број

1/2012
1.1
1.2
1.3

Предмет поступка јавне
набавке

Водоводни материјал по
партијама
Спољашњи водоводни
материјал
Унутрашњи водоводни
материјал
Цевни материјал

Позиција у
Плану јавних
набавки и
Ребалансу
Плана

Процењена
вредност из
Плана јавних
набавки

Датум
потписивања
Уговора

Изабрани
добављач са
којим је
потписан Уговор

Вредност
потписаног
Уговора
(без ПДВ-а)

10.1

4.500.000,00

19.11.2012

Унипрогрес Рума

8.390.055,00

10.2

1.500.000,00

23.11.2012.

10.3

1.500.000,00

19.11.2012

10

Мима комерц
Београд
Унипрогрес Рума

2.563.250,00
2.487.560,00

Табела бр. 8. – Поступци мале вредности
Редни
број

Предмет поступка јавне
набавке

1/2012

Услуге анализе воде по
партијама
Услуге анализе воде по
партијма
-Партија обим А
Услуге анализе воде по
партијма
-Партија обим Б И В

2/2012

Услуга сервисирања пумпи

3/2012

Позиција у Плану
јавних набавки и
Ребалансу Плана

Процењена
вредност из
Плана
јавних
набавки

2.28

2.200.000,00
08.06.2012

2.28

700.000,00
07.06.2012

2.25

2.620.000,00

2.27

1.200.000,00

Услуга осигурања
4/2012

Набавка средстава хлорисања

5/2012

Набавка средстава заштите на
раду
Набавка нових пумпи по
партијама

6/2012

Датум
потписивања
Уговора

26.03.2012.

14.04.2012.
1.12

1.500.000,00
1.200.000,00

1.15

Водоводне пумпе

1.1

2.200.000,00

Фекалне пумпе

1.2

1.100.000,00

19.06.2012
09.07.2012

Изабрани добављач
са којим је потписан
Уговор

“Завод за јавно
здравље” Сремска
Митровица
“Институт за јавно
здравље Војводине
Нови Сад
ДОО “Хидроелектро” Инђија
Компанија Дунав
осигурање а.д.о.
Сремска Митровица
“Патентинг” д.о.о.
Земун Поље
СП Раданпром
Инђија

Вредност
потписаног
Уговора

2.013.289,00

380.892,00
1.251.855,00
600.103,42
1.162.500,00
1.871.502,80

12.10.2012.

Бинемиком Београд

1.486.290,00

12.10.2012.

“Хидро-електро”
Инђија

860.000,00

Ukupno vrednost potpisanih
ugovora otvoreni postupci i
postupci male vrednosti

23.067.297,22
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10. ОСНОВНИ ПОДАЦИ САДРЖАНИ У ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА
ЗА 2012. ГОДИНУ

10.1. ОСНОВНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА
Табела бр.9. - Преглед сумарних позиција биланса стања на дан 31.12. 2012
са упоредним показатељима за 2011.
Р.број

БИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ

31.12.2012.
(000 рсд)

31.12.2011.
(000 рсд)

2

3

4

1
1
СТАЛНА ИМОВИНА
2

1.579.638
57.910
1.637.548
1.388.837
235.601
13.110
1.637.548

ОБРТНА ИМОВИНА

3

УКУПНО АКТИВА

4

КАПИТАЛ

5

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ

6

ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

7

УКУПНО ПАСИВА

1.272.024
50.994
1.323.017
1.060.399
255.519
7.099
1.323.017

10.2. ПОЗИЦИЈЕ ПРИХОДА И РАСХОДА У БИЛАНСУ УСПЕХА
У наредним табелама дајемо преглед појединачних позиција прихода и расхода на основу
којих је сачињен биланс успеха за 2012. годину, а дати су и упоредни показатељи са
претходном извештајном годином.
Табела бр. 10. - Преглед прихода у 2012. са упоредним показатељима за 2011.
Р.број

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ПРИХОДИ

2012.

2011.

Индекс
2012/2011

2

3

4

5

Приходи у основној делатности
Приходи на тржишту
Активирање сопствених учинака
Субвенције из буџета општине
Остали пословни приходиприходи од издатих сагласности
Финансијски приходи

141,147,885.58 130,977,812.13
20,726,163.96 14,806,361.18
6,081,603.33
894,362.26
1,398,565.28

1.08
1.40
0.64

4,674,541.45

435,254.15

10.74

(приходи од камата и курсне разлике)

6,045,843.36

3,330,653.51

1.82

Вишкови по попису
Остали непоменути приходи
Приходи по основу смањења
ненаплаћених потраживања
УКУПНО

0
8,267,745.83

13,448.83
14,812,506.15

0.00
0.56

47,305.00
8,265,864.53
187,885,450.77 174,040,465.76

0.01
1.08
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Табела бр.11 Преглед расхода у 2012. са упоредним показатељима за 2011.
Р.број

РАСХОДИ

2012.

2011.

Индекс
2012/2011

1
1

2

3

4

5

Утрошак материјала

3

Утрошак осталог материјала (режијски,
рез.делови)
Утрошена енергија - ел. енергија

4

Утрошена енергија - гас

5

Утрошена енергија - гориво

6

9

Трошкови бруто зарада са свим порезима и
доприносима
Трошкови накнада – уг. о делу и повремени
послови
Трошкови накнада члановима управног и
надзорног одбора
Остали лични расходи

10

Трошкови производних услуга

11

Транспортне услуге

12

Трошкови услуга одржавања

13

Трошкови закупнина

14

Трошкови рекламе и пропаганде

15

Трошкови истраживања и осталих услуга

16

Трошкови амортизације

17

Трошкови непроизводних услуга

18

Трошкови репрезентације

19

Трошкови синдикалних прослава

20

Трошкови премије осигурања

21

Трошкови платног промета

22

Трошкови чланарина

23

Трошкови пореза

24

Остали нематеријални трошкови

25
26

Финансијски расходи
(расходи камата и нег. курсне разлике)
Расходи и мањкови по попису

27

Остали расходи – (директни отписи..)

28

Остали расходи- судско решење

29

Индиректан отпис потр.старијих од 60 дана
и сумњивих и спорних потраживања
Укупно

2

7
8

30

10,634,094.90

10,619,552.72

1.00

1,555,172.82
19,281,842.82
1,199,548.15
3,695,742.18

1,399,426.08
18,742,057.55
1,002,947.67
3,009,602.31

1.11
1.03
1.20
1.23

66,862,056.06

61,259,683.75

1.09

2,380,581.39

1,076,261.26

2.21

1,314,739.22
1,306,335.30
1,479,611.44
691,593.02
3,856,966.17
607,924.78
84,730.51
303,113.88
25,199,174.30
4,262,223.87
309,143.62
0.00
588,653.48
302,466.51
396,758.73
1,250,479.48
850,193.90

1,323,613.53
1,640,731.78
378,066.62
711,429.79
2,682,860.16
380,569.63
48,800.00
1,745,773.99
24,619,981.59
5,464,760.35
244,485.21
37,116.27
1,023,459.18
641,340.43

0.99
0.80
3.91
0.97
1.44
1.60
1.74
0.17
1.02
0.78
1.26
0.00
0.58
0.47

807,926.14
1,246,388.85

1.55
0.68

5,415,805.92
22,003.54
164,761.06
12,340,502.07

11,408,490.62
49,503.79
1,956,890.27
7,734,282.00

0.47
0.44
0.08
1.60

6,287,575.03
6,769,804.54
172,643,794.15 168,025,806.08

0.93
1.03
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10.3. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА ИСКАЗАН У БИЛАНСУ УСПЕХА
Табела бр. 12 - Остварен резултат пословања у 2012.
Р.бр.

БИЛАНСНА ПОЗИЦИЈА

ИЗНОС

1

2

3

1.

ПРИХОДИ

2.

РАСХОДИ

3.

РЕЗУЛТАТ
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ
РАСХОДИ

187,885,450.77
172,643,794.15
15,241,656.62

4.
5.

ДОБИТ ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ

6,010,645.96
9,231,010.66

Остварена добит у износу од 9,231,010.66 динара резултат је, поред осталог, и пораста прихода
у основној делатности. Одложени порески расходи су износи пореза на добит предузећа који
ће се платити у будућим периодима. Настају као разлика исказане опорезиве добити у билансу
успеха и пореском билансу.
10.4. АНАЛИЗА РАСХОДА
У наредном ближе су обелодањене поједине групе значајнијих расхода:










Трошкови материјала у износу од 10,634,094.90 динара нису се много мењали у
односу на 2011. годину. У оквиру ових трошкова садржани су утрошци материјала за
израду нових прикључака, за проширење и за одржавање постојећих капацитета;
Трошкови електричне енергије у износу од 19,281,842.82 динара у односу на 2011.
годину порасли су за око 3%. Обзиром да није било пораста цена електричне енергије у
2012. години ове мале осцилације у трошковима могу се приписати захтевима
техничког система и хидрометеоролошким приликама;
Трошкови енергије - гаса у износу од 1,199,548.15 динара односе се на загревање
пословних просторија у ул Војводе Степе 48 и у Блоку 63 у Инђији;
Трошкови енергије - горива у износу од 3,695,742.18 динара већи су за 23% у односу
на 2011. годину и углавном су последица повећања цене горива;
Трошкови зарада са порезом и доприносима у износу од 66,862,056.06 динара за 77
запослених већи су за 9% у односу на 2011. годину. Зараде су планиране и реализоване
у складу са прописима и смерницама Владе РС;
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора за све чланове управног и
надзорног одбора који нису запослени у предузећу, са свим порезима и доприносима у
2012. години износе 1,314,739.22 динара. Ови трошкови су се исплаћивали у складу са
усвојеним програмом рада у висини од 40% просечне зараде у предузећу за
председника и потпредседника управног одбора, 35% за остале чланове управног
одбора и 15% за чланове надзорног одбора;



Остали лични расходи запослених у укупно износу од 1,306,335.30 динара чине :

1.
2.
3.
4.
5.

трошкови превоза 1,052,013.66 динара;
Остали лични расходи 4,418.00 динара – дневнице за службени пут;
помоћ запосленим за случај болести 11,913.66 динара ;
подела новогодињших пакетића 112,591.40 динара;
јубиларне награде 137,312.24 динара.
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трошкови производних услуга у укупно износу од 1,479,611.44 динара чине трошкови
реконструкције магацина – хале, трошкови подбушивања, снимања трасе и трошкови
пројекта;
транспортне услуге у укупном износу од 691,593.02 динара
чине трошкови
поштанског саобраћаја и телефоније фиксне и мобилне;
трошкови услуга одржавања у укупном износу од 3,856,966.17 динара односе се на :
1. испитивање издашности бунара 123,938.81;
2. сервис пумпи за воду 388,750.48;
3. сервис водомера 816,775.00;
4. одгушење канализације 543,015.00;
5. сервис агрегата 135,210.65;
6. технички преглед возила 40,470.91;
7. сервис апарата CO2 и баждарење боца за хлор 315,764.00 и
8. остало на одржавање возног и машинског парка.
трошкови закупнина у укупном износу од 607,924.78 динара односе се на закуп
простора на силосу Житосрема ад за потребе видео надзора у износу од 312,674.78
динара а остатак у износу од 295,250.00 динара је закуп агрегата (током године ова
услуга је отказана и ових трошкова више неће бити) ;
Трошкови осталих услуга у износу од 303,113.88 динара чине трошкови - накнада
месним заједницама за наплату потраживања од грађана тих месних заједница;
Трошкове непроизводних услуга у износу од 4,262,223.87 динара чине :
1. анализа воде 2,076,932.70 динара ;
2. трошкови адвокатских услуга 880,190.68;
3. трошкови одржавања програма 529,454.52 динара;
4. трошкови лекарских услуга 139,500.00 динара;
5. трошкови стручне литературе и ел.издања 105,603.70 динара
6. трошкови ревизије финансијских извештаја 264,243.96 и
7. остали трошкови (ртв претплата, рег.возила, картирање ) 397,958.00 динара

Остале нематеријалне трошкове у износу од 850,193.90 динара чине трошкови
обавештења 480,000. динара и остало трошкови судских такси .
 Остали расходи по судском решењу у износу од 12,340,502.07 динара представљају
исплату дуга по коначном судском решењу у спору са извођачем радова на изградњи
објекта Резервоар за воду. У овом спору од туженог-противтужиоца и ми смо по
судском решењу наплатили износ од 7.729.839,45 динара, што је исказано у оквиру
позиције осталих непоменутих прихода.



10.5. НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
На основу Одлуке број 3729 од 08.10.2012. године о преносу објеката ЈП Дирекција за
изградњу општине Инђија у 2012. години пренети су ЈКП Водовод и канализација бунари и
мрежа у вредности од 303,443,250.41 динара. Проширена је водоводна мрежа у Новом
Сланкамену вредности 9,122,404.90 динара.
Поред тога, током 2012. године набављено је 10 пумпи, апарат за варење цеви, електромотор,
разводни ормар, лаптоп рачунар – све вредности 2,142,022.51 динара.
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10.6. НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА
Табела бр. 13. Наплата потраживања на основу продаје и услуга
Категорија
потрошача (дуга)
1

Привреда
мала привреда
Грађани

дуг из 2011

Задужење у
2012
3

Укупно
задужење
4

11,056,278.09

27,143,639.20

38,199,917.29

25,326,373.22

12,873,544.07

66.30

1,791,441.92

4,302,724.14

6,094,166.06

3,929,712.78

2,164,453.28

64.48

25,073,964.45

116,112,407.76

141,186,372.21

113,828,129.84

27,358,242.37

80.62

317,842.18

3,106,830.93

3,424,673.11

0.00

3,424,673.11

0.00

196,229.23

204,481.21

400,710.44

96,873.31

292,147.61

24.18

6,501,517.90

1,680,720.05

8,182,237.95

1,252,817.55

6,916,844.44

15.31

3,297,396.23

25,903,796.54

29,201,192.77

25,872,054.96

3,329,137.81

88.60

1,273,645.87

0.00

1,273,645.87

1,273,645.87

0.00

100.00

746,076.16

99,744.67

845,820.83

845,820.83

0.00

100.00

50,254,392.03

178,554,344.50

228,808,736.53

172,425,428.36

56,359,042.69

75.36

2

Наплата у 2012
5

дуг на дан
31,12,2012
6

% нап.
7

привреда
тужена
потраживања и таксе

мала привреда
тужена
потраживања и таксе

грађани
тужена
потраживања и таксе

потраживања за
некомуналне услуге
потраживања за
прикључке Љуково
потраживања за
прикључке Јарковци
укупно

Ненаплаћена потраживања по основу продаје на крају 2012. године износе 56,359,042.69
динара што је пораст у апсолутном износу за 6,128,916.14 динара у односу на почетак 2012.
године, од чега је највећи пораст ненаплаћених потраживања од тужених привредних
субјеката 3,076,048.41 динара .
Просечна наплата потраживања је 75,36% .
10.7. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА У 2012.
Одлуком о буџету општине за 2012. планиране су субвенције за водоснабдевање у висини од
17.000.000 динара. Током 2012. године из општинског буџета пренета су наменска средства у
износу од 894,362.26 динара. Од пренетих средстава 194,362.26 динара је пренето за исплату
комуналних рачуна за пословни простор који користе општинске службе, а остатак од 700.000
динара за пројектну документацију водовода у Чортановцима.
10.8. СЕРВИСИРАЊЕ ДОСПЕЛИХ ОБАВЕЗА
На ликвидност предузећа од утицаја је била отплата обавеза по вансудском поравнању и
отплата кредита Аик банци . Током 2012. године исплаћене су по том основу следеће обавезе:
Отплата кредита АИК банке одобреног у 2011.
години

12,000,000.00

Отплата камате по кредиту АИК банке

5,221,200.00

УКУПНО

17,221,200.00
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На крају 2012. године остале су неизмирене обавезе према добављачима у износу од
9,399,267.71 динара од тога је сума од 2,781,204.00 динара у обавези Општине а по основу
плаћања израде пројектне документације за водовод Чортановци.
10.9. ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ
У 2012. години остварена је просечна месечна зарада запослених у ЈКП Водовод и
канализација у износу од 44,541.20 динара.
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11. ИЗВЕШТАЈ О СУДСКИМ ПОСТУПЦИМА

1.

ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД П 5034/10

Тужилац-противтужени: ЈКП “Водовод и канализација” Инђија
Тужени-противтужилац: “Путоградња инжењеринг” Београд

Привредни Апелациони суд у Београду 20.06.2012. године донео је правоснажну и коначну
пресуду у правној ствари која се водила пред надлежним судом по тужби тужиоцапротивтуженог ЈКП ''Водовод и канализација'' против туженог-противтужиоца ''Путоградња
инжењеринг'' Београд. Овај спор се води од 1997. године и покренут је ради раскида Уговора
за изградњу резервоара за воду у Инђији од стране ЈКП ''Водовод и канализација'', да би после
у току поступка био настављен и вођен по међусобним тужбама и против тужбама за наплату
штете због неквалитетног извођења радова и због непоштовања уговорених рокова градње, као
и санације објекта, односно због делимичног неизмиривања обавеза.
После готово 15 година трајања и вођења овог тешког судског спора са могућим и великим
финансијским последицама, у поновљеном поступку ангажовањем адвокатске канцеларије
''Хоровиц'' из Новог Сада уз активно учешће представника ЈКП ''Водовод и канализација''
Инђија у припремању поднесака и прикупљању документације, која је тражена, али
документације за коју се сматрало да је неопходно доставити суду јер је претходни вештаци и
суд нису узели у разматрање.
Ангажовањем адвоката и свих служби предузећа приликом вештачења и у припреми за судска
рочишта, односно на одржаним расправама дат је значајан допринос за доношење другачије
пресуде у односу на претходни поступак. Поред доказивања међусобних потраживања циљ је
био доказати кривицу Путоградње инжењеринг за прекид радова и лош квалитет извођења
радова, односно да је иста скривила кашњење, недостатке у извођењу радова и коначно за
прекид сарадње.
Привредни Апелациони суд донео је пресуду којом је преиначио усвојени тужбени захтев
''Путоградње инжењеринг''и то на начин што је уместо усвојеног противтужбеног захтева у
ставу 10 првостепене пресуде а којим је обавезано ЈКП ''Водовод и канализација'' на исплату
износа од 199.132,00 динара са законском затезном каматом почев од 23.08.1994. године,
усвојен тужбени захтев којим је обавезан Водовод на исплату износа од 100.410,00 еура.
Доношењем пресуде обавеза Водовода је сведена на најминималнији могући износ који је до
сада егзистирао јер је износ из првостепене пресуде са законском затезном каматом на
данашњи дан укупно износи 80.000.000.,00 динара и да је првостепена пресуда потврђена, то
би била обавеза предузећа. Тако је фактички осам пута умањена обавеза ЈКП ''Водовод и
канализација'' у овом спору.

2.

ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД П 7720/06

Тужилац-противтужени: “Путоградња инжењеринг” Београд
Тужени-противтужилац: “Водовод и канализација” Инђија
У предмету који се водио пред Трговинским судом у Београду бр. П.7720/06 у којем је
ЈКП’’Водовод и канализација’’ потписао вансудско поравњање са ’’Путоградњом
инжењеринг’’, Врховни касациони суд је 02.12.2010. године донео пресуду којом је делимично
усвојио ревизију ’’Водовода и канализације’’ и то у делу који се односи на законску затезну
камату у периоду од 31.12.1998. године до 19.11.2007. године.
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Након пријема пресуде Врховног касационог суда, ангажован је вештак финансијске струке
Јован Драгаш на основу чијег налаза је поднет предлог Привредном суду у Ср.Митровици
ради наставка извршног поступка са предлогом ради противизвршења. Дана 21.12.2011.
године привредни суд у Ср.Митровици је донео решење којим је наставио поступак извршења
и делимично усвојио предлог извршног дужника.
Не поступањем Привредног суда у Београд, односно достављањем пресуде у непримерено
дугачком року Водовод и канализацији причињена је велика материјална штета, а која штета је
заправо збир месечних ануитета које је Водовод плаћао Путоградњи инжењеринг са
припадајућом законском затезном каматом. Због поступања привредног суда у Београду
поднели смо уставну жалбу али је Уставни суд исту одбацио сматрајући да нема основа за
усвајање уставне жалбе.
У односу на садржај решења Привредног суда у Ср.Митровици, суд у Ср.Митровици је
делимично у праву, обзиром да је заузео став да се у том поступку може наплаћивати само оно
што је и исплаћено у поступку принудног извршења, а за преостали износ је потребно поднети
тужбу надлежном суду због неоснованог обогаћења.
Тужба ће се моћи поднети одмах након правоснажности решења којим се дозвољава
противизвршење, јер ће се тек правоснажношћу моћи на несумњив начин определити висина
дуга ’’Путоградње инжењеринг’’.
За преостали износ који Водовод не може остваривати кроз противизвршење, а који је Водовод
платио више Путоградњи инжењериг поднеће се тужба овом Привредном суду. Обзиром да је
неизвесна наплата потраживања од Путоградње а према сазнањима наше адвокатске
канцеларије нема посебне имовине, сматрамо да је могуће остварити наплату накнаде штете и
од Републике Србије.
Један од начина за наплату штете је да се поднесе тужба надлежном суду у Србији ради
накнаде штете, а што може доћи на ред тек када буду окончани сви спорови против
Путоградње и када и ако се утврди да Путоградња нема имовине из које се Водовод може
наплатити.
Други начин је подношење представке Стразбуру који поступак може бити неизвестан и са
негативним исходом у колико Веће у Стразбуру заузме став да је потребно прво тужити
Привредни суд у Београду, односно Републику Србију.
У сваком случају подношење представке не повећава трошкове и не представља никакав
издатак и ако се буде донела одлука да се сада не подноси представка, то је могуће урадити у
каснијим фазама поступка.
О оба судска спора редовно је упозната Општина кроз годишње извештаје а након формирања
комисије чији је председник председник скупштине Општине, информисна је комисија од
стране директора предузећа. Затражено је давање мишљење о начину поступања пред
надлежним судом у Републици Србији и у Стразбуру.
3.

ОСНОВНИ
ИНЂИЈА

СУД

СРЕМСКА

МИТРОВИЦА

СУДСКА

ЈЕДИНИЦА

П 1-1271/10
Тужилац: Реља Никола
Тужени: “Водовод и канализација” Инђија
Предмет који се води пред Основним судом у Ср.Митровици, Судска јединица Инђија по
тужби Реља Николе , П.бр.1-1271/10 за накнаду штете.
Тужилац Реља Никола поднео је тужбу ради исплате разлике зараде у износу од 204.000,00
динара са законском затезном каматом почев од дана подношења тужбе па све до коначне
исплате. Тужилац је дана 18.03.2009. године са туженим закључио Уговор о раду под
измењеним условима којим уговором је био предвиђен којефицијент 4,0 за обрачун основне
зараде.
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Тужилац је очито уз помоћ неког из водовода уз тужбу укључио оригинал Измена и
допуна систематизације радних места који је предвиђао примену којефицијента 4,4 који
примерак је у време сачињења настао грешком у куцању и требао је бити уништен, јер је за
радно место на које је Реља Никола распоређен могао бити примењен којефицијент 4,0 а што
произолази из Правилника о раду Водовода.
Након одржаних више рочишта закључена је расправа пред Основним судом у Сремској
Митровици судска јединица Инђија.
Пред судом у Инђији Посл.бр.I 7 П-101/11
Тужилац: Татић-Ковач Нада и др.
Тужени: ЈКП ’’Водовод и канализација’’ Инђија
Захтев за накнаду штете настале на стамбеном објекту због пуцања водоводне цеви у
Марадику 1994. године. Спорно је да ли је до штете дошло услед пуцања спољне водоводне
мреже туженог или због пуцања водоводне цеви у стамбеном објекту тужиоца. Због
неконтролисаног истицања воде, које је било у зимском периоду у стамбеном објекту у коме у
то време није било станара, дошло је до обрушавања купатила у подрум стамбеног објекта,
односно дошло је до оштећења дела стамбеног објекта.
Првостепеном пресудом је усвојен тужбени захтев тужиоца и нама наложено да платимо
накнаду штете. Окружни суд је усвојио нашу жалбу и укинуо првостепену пресуду. Окружни
суд је нашао да су налази вештака на којима је базирана првостепена пресуда противречни
(одржана су три вештачења). Из тих разлога првостепени суд није могао на поуздан начин
утврдити могући узрок настале стете. Пред Општинским судом, пред којим је поново отворена
расправа, предложено је и заказано ново вештачење око утврђивања узрока. За вештачење је
одређен судски вештак дипл.инжењер грађевинске струке хидро смера. Напомињемо да се у
овом спору ради о четвртом по реду вештачењу узрока и висине штете.
Према налазу и мишљењу судског вештака из априла 2008. године, штета на објекту је настала
као последица пуцања водоводне цеви у стамбеном објекту тужиоца за коју се кривица не
може приписати ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија, као туженом. На такав налаз је
истакнуто низ приговора од стране тужиља на које смо дали редовне одговоре. У свом налазу
и мишљењу од 10.04.2008. године вештак се определио да је узрок оштећења на стамбеном
објекту тужиоца квар на унутрашњим инсталацијама водовода тужиоца. Вештак је саслушан
на рочишту од 19.01.2009. године и у целости је остао код свог налаза и мишљења. Уколико
Суд прихвати налаз и мишљење вештака који је вештачио основ одговорности, ЈКП „Водовод
и канализација“ Инђија не би био одговоран за насталу штету.
Поступајући по налогу Окружног суда Општински суд је одредио вештачење и у погледу
висине штете. Вештачење одржано на лицу места у Марадику 07.04.2009. године. Налазом и
мишљењем вештака од 29.04.2009. године утврђена је штета у износу од 1.284.455,00 динара.
На расправи вештак у свом изјашњењу је навео да је узрок настале штете пуцање цеви
водоводне мреже. На овако мишљење уложили смо приговор на рочишту обзиром да задатак
вештака није било утврђивање узрока штете нити је дат налаз од стране вештака из кога би
произилазило такво мишљење, обзиром да је то вештачење од стране суда било одређено само
ради утврђивања висине штете, а не основа штете.
С обзиром да није било нових предлога за извођење доказа расправа је закључена 03.09.2009.
године и у складу са Законом о парничном поступку очекивали смо достављање пресуде. Дана
23.12.2009. године уместо очекиване пресуде од стране суда добили смо обавештење да се
расправа о истом предмету поново отвара. Расправа је одржана и закључена, али уместо
очекиване пресуде предмет је достављен Вишем суду у Сремској Митровици као стварно и
месно надлежним, обзиром да се суд у Инђији огласио ненадлежним. На наведено решење за
које није било места жалби уложили смо приговор истичући да је такво поступање суда
незаконито.
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Апелациони суд у Новом Саду одлучујући о сукобу надлежности између Основног суда у
Сремској Митровици оделења Инђија и Вишег суда у Сремској Митровици, дана 23.12.2010.
године донео је коначно решење по коме је за суђење у првом степену у овом спору
стварно и месно надлежан Основни суд у Сремској Митровици, оделење у Инђији.
Рочиште у овом спору заказано је за 12.04.2011. године. Након одржаног рочишта на коме је
суд закључио расправу донета је пресуда којом је суд обавезао ЈКП ’’Водовод и канализацију’’
да исплати тужиљама штету на кући у Марадику у износу од 1.284.454,00 динара са законском
затезном каматом од 29.04.2009. године. Иста пресуда нам је достављена 29.11.2011. године.
На пресуду је уложена жалба јер сматрамо да је суд погрешно закључио да није било наглог
истицања воде из унутрашње инсталационе мреже тужиља. Суд је у образложењу пресуде се
позивао на судске вештаке који су вештачили пре десет година и који нису уже професије –
хидро смера. Вештак грађевински-хидро смера у свом налазу и мишљењу, као и на саслушању
на рочишту од 19.01.2009. године се је изричито изјаснио, у процентима 95%, да је узрок
штете цурење на унутрашњим инсталацијама тужиља у зимском периоду услед пуцања цеви
због тога што нико није био у објекту. Уложена је жалба из свих жалбених разлога.
Пред Апелационим судом у Новом Саду који је надлежан за доношење коначне и правоснажне
пресуде заказана је расправа за 15.04.2013. године.
Посл.бр.I-2 П-1177/10
Тужилац: Бранислав Козарчић из Инђије
Тужени: ЈКП ''Водовод и канализација'' Инђија
Тужба за накнаду штете због материјалне штете на стамбеном објекту.
Тужба поднета 2002. године, вредност спора 2.000.000,00 динара.
Првостепеном пресудом Општинског суда одбијен је тужбени захтев тужиоца који је био
постављен тужбом у износу од 1.404.805,00 динара са законском затезном каматом због
материјалне штете – оштећење куће и износ од 576.000,00 динара, са законском затезном
каматом због немогућности коришћења куће у периоду од 2001. до 2006. године.
Решавајући по жалби тужиоца Окружни суд у Сремској Митровици донео је Решење ГЖ1666/07 од 26.03.2009. године којим је уважио жалбу тужиоца у целости, укинуо првостепену
пресуду и вратио предмет на поновно расправљање и одлучивање.
У овом предмету спорно је да ли је до слегања и пуцања куће тужиоца дошло услед пуцања
цеви и плављења у оквиру водоводне мреже или због тога што је објекат изграђен на насутом
терену и у депресији тј. на насутом рову атмосферског колектора (''цветина рупа''), односно
што стамбени објекат претходно није био адекватно фундиран.
У овом предмету била су два вештачења с тим што је према допунском изјашњењу вештака
Јана Долинаја проблем настао због тога што је надлежни општински орган дозволио да се на
насутом терену ради стамбени објекат без претходне санације терена, тако да је сецовање куће
и пуцање водоводне цеви само допринело испирању терена и настанку штете.
Обзиром да је кишна канализација изграђена пре стамбеног објекта изнад ревизионог шахта
канализације, основано се сумња да је тужилац могао добити решење о одобрењу за градњу,
које као доказ не постоји у спису.
На рочишту одржаном 15.11.2012. године одређено је допунско вештачење по вештаку
дипл.инж. Јану Долинају а расправа је одложена на неодређено време ради потребе вештачења
и прибављања других доказа. Усвојен је предлог водовода да се саслуша нови власник
стамбеног објекта Јован Матијевић и да се прибави службеним путем снимак подземних
инсталација атмосферске канализације која је пролазила испод овог објекта од Јавног
предузећа за изградњу Општине Инђија.
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Тужилац: ЈКП ''Водовод и канализација'' Инђија
Тужени: Компанија ''Дунав осигурање'' а.д. Београд, ГФ ''Срем'' Сремска Митровица
Адвокатска канцеларија „Јасика“ заступа ЈКП ’’Водовод и канализација’’ Инђија у поступку
накнаде штете против туженог Компаније ’’Дунав осигурање’’ а.д. Београд, поводом штетног
догађаја од 10.07.2005. године када је у Марадику дошло до пада водоторња услед орканске
олује која је била на том потесу непосредно пре тог догађаја.
Дана 30.03.2011. године Привредни суд у Сремској Митровици је донео пресуду којом је као
неоснован одбио тужбени захтев којим је тражено да тужени Компанија ’’Дунав осигурање’’
а.д. Београд тужиоцу исплати накнаду материјалне штете у износу од 15.643.788,00 динара са
законском затезном каматом од 04.02.2011. године и припадајућим трошковима парничног
поступка. Ова пресуда је достављена адвокату мр. Николи Јасика дана 15.06.2011. године и
исти је дана 21.06.2011. године Апелационом суду у Београду на ову пресуду уложио жалбу у
којој је истакао да је суд погрешно применио материјално право и погрешно и непотпуно
утврдио чињенично стање када је донео одлуку да је тужбени захтев неоснован. Суд је своју
одлуку засновао је ставу да није постојала узрочно последична веза између орканског ветра и
пада водоторња.
Пуномоћник адвокат мр Никола Јасика је извршио увид на интернет порталу судова Србије и
утврдио да је предмет по жалби достављен Пж реферади Привредног апелационог суда у
Београду дана 11.07.2011. године и одлука није донета до данас.

Председник Управног одбора
ЈКП ''Водовод и канализација'' Инђија

_________________________
Синиша Вукосављевић
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