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На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016) и
члана 46. Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија бр. 1167 од 18.06.2013. године
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Инђија ЈП
Инђија на 39. седници одржаној 15.03.2016. године усвојио је:

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ
ПОСЛОВНО ИМЕ:
СЕДИШТЕ:
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПИБ:
ОСНИВАЧ:
ЗАСТУПНИК:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД
КАНАЛИЗАЦИЈА“ ИНЂИЈА ЈП ИНЂИЈА
ИНЂИЈА, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ БРОЈ 48
3600
САКУПЉАЊЕ,
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ
ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ
08584885
101437361
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
ДРАГАН ДОШЕН, дипл.ел.инж., директор

И

И

Поред основних делатности ово комунално предузеће према Статуту предузећа
обавља следеће делатности:
37.00 уклањање отпадних вода
42.21 изградња цевовода
42.91 изградња хидротехничких објеката
43.12 припрема градилишта
43.21 постављање електричних инсталација
43.22 постављање водоводних и канализационих инсталација
43.29 остали инсталациони радови у грађевинарству
43.99 остали непоменути специфични грађевински радови
45.11 трговина аутомобилима и лаким моторним возилима
45.31 трговина на велико деловима и опремом за моторна возила
46.19 посредовање у продаји разноврсних производа
46.73 трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном
опремом
46.74 трговина на велико робом, цевима, уређајима и опремом за централно
грејање
46.90 неспецијализована трговина на велико
47.52 трговина на мало металном робом, бојама и стаклом
49.41 друмски превоз терета
52.10 складиште и стовариште
62.03 управљање рачунарском опремом
71.11 архитектонска делатност
71.12 инжењерске делатности и техничка саветовања
72.19 истраживање и развој у осталим природним и техничко технолошким
наукама
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техничко испитивање и анализе

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

Приказ организационе структуре предузећа представљен је на слици 1.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ДИРЕКТОР

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

СЕКРЕТАР
СЛУЖБА ОПШТИХ И
ПРАВНИХ ПОСЛОВА

ТЕХНИЧКИ
РУКОВОДИЛАЦ

РАДНА ЈЕДИНИЦА ВОДОВОДА И
КАНАЛИЗАЦИЈЕ

РУКОВОДИЛАЦ
РАЧУНОВОДСТВЕНО
ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА
СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ И
ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА

Слика 1. Организациона структура предузећа
Пословодсво Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Инђија ЈП
Инђија чине:
1. Драган Дошен – директор
2. Боривоје Божић – заменик директора
3. Миодраг Шкорић – секретар предузећа
4. Љиљана Радовановић – руководилац рачуноводствено финансијских послова
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Инђија ЈП
Инђија чине:
1. Синиша Вукосављевић – председник надзорног одбора,
5
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2. Бранко Радаковић – члан надзорног одбора,
3. Кристијан Блануша – члан из реда запослених.
1.2.

КАДРОВСКА И КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Квалификациона структура и кадровска оспособљеност запослених у ЈКП „Водовод и
канализација“ Инђија је на нивоу садашњих потреба за обављање регистроване
делатности предузећа као и добијене лиценце од стране надлежног министарства, за
обављање послова у области управљања водама.
Од укупно 73 запослена у ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија, 12 запослених имају
високу стручну спрему што чини 16,44% од укупног броја запослених, 4 запослена са
вишом стучном спремом, односно 5,78% од укупног броја запослених у предузећу.
Највећи број запослених чине запослени са средњом стручном спремом 55
запослених лица односно 75,34%, у чији оквир улазе КВ и ВКВ радници, док су само
два запослена лица на нивоу ниже стручне спреме, односно само 2,74% од укупног
броја запослених (табела 1).

Редни број
1
2
3
4

Табела 1. Кадровска и квалификациона структура
Квалификациона
Квалификациона
Број запослених
структура
структура
31.12.2015.
изражена у %
ВСС
ВС
ССС
НК
УКУПНО

12
4
55
2

16,44
5,78
73,34
2,74

73

100

У предузећу током извештајног периода повремено су ангажована лица ван радног
односа закључивањем уговора о привременим и повременим пословима и уговора о
делу, због повећаног обима посла и то за послове пописа стања водомера и наплате
рачуна као и лице за надзирање и обезбеђење објекта водоторња у Инђији и др.
Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему и Уредбом о поступку
прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава уведено је ограничење запошљавања код корисника,
односно заснивање радног односа са новим лицима.
Ограничење запошљавања је утврђено и код запошљавања на одређено време због
повећаног опсега послова и ангажовањем лица ван радног односа процентуално у
односу на укупан број запослених, тако да број не може бити већи од 10% од укупног
6
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броја запослених, а за евентуално повећање потребна је сагласност тела Владе и
мишљење других надлежних органа.
Кадровском политиком предузећа рестриктивног запошљавања и прерасподелом
послова у оквиру радних јединица, а која је вођена у континуитету у предузећу у
последњих неколико година, број запослених смањен је за готово 20%.
На основу Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору („Сл. Гласник РС“, бр. 68/2015) од стране Општина Инђија донета је Одлука о
одређивању максималног броја радника на неодређено време за сваки
организациони облик у систему локалне самоуправе општине Инђија, број 01619/2015-I од 30.12.2015. године, којим је број запослених на неодређено време у ЈКП
„Водовод и канализација“ Инђија одређен на 73 запослена лица. Број запослених
радника на неодређено време у ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија на дан
31.12.2015. године се уклопио у максимално одређен број.
Због дужег смањивања броја запослених у предузећу у току претходних година као
и привременим ограничењем запошљавања и радног ангажовања лица услед
законских одредби и политике Владе РС предузеће се затекло у ситуацији да
повремено нема довољан број радника. Запослени у водоводној оперативи
предузећа су били распоређени у обављању послова који су били повећаног опсега
кроз непрекидна дежурства и рад у сменама при чему су понекад били ангажовани
знатан број радних дана и сати.
Узимајући у обзир наведена законска ограничења и обавезе у вези са запошљавањем
која се односе на јавни сектор биће неопходно сачинити нову реорганизацију и
прерасподелу послова у оквиру постојеће структуре запослених додатним радним
ангажовањем, увођењем рада у сменама, као и одређивањем новог облика
руковођења узимајући у обзир нови Закон о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“,
бр. 15/2016). Поред доношења нове организације и систематизације радних места
биће неопходно ускладити и друге акте са новим Законом.
1.3.

ЗАКОНСКИ ОКВИР КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

Пословање Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Инђија ЈП Инђија
у 2015. години, урађен је у складу са законима, подзаконским и интерним актима:
1. Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/2012, 116/2013 и
Закон о јавним предузећима „Службени гласник РС“, бр. 15/2016),
2. Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011),
3. Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13 и 105/14),
4. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 073/10, 101/10,
101/11, 92/12, 62/13, 63/13 и 108/13),
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5. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
(„Службени гласник РС“, бр.68/2015),
6. Закон о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и
ангажованих лица код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр.
68/2015)
7. Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС“, бр. 62/14),
8. Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/13),
9. Закон о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“, бр. 46/06, 111/09 и
99/11, 62/13),
10. Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и
75/2014),
11. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата
односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
(„Сл.гласник РС“, бр. 116/14),
12. Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“, бр. 101/05),
13. Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама („Сл.гласник РС“, бр.
88/2011)
14. Закон о привредним друштвима (’’Сл.гласник РС’’ бр. 36/2011, 99/2011,
83/2014 – др. закон и 5/2015),
15. Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник
РС“, бр. 93/2012),
16. Закон о јавним набавкама (’’Службени гласник РС’’, бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015),
17. Одлука о јавном водоводу („Службени лист општина Срема“, бр. 6/2011), и
Одлука о измени и допуни Одлуке о јавном водоводу (Службени лист општина
Срема“, бр. 14/2014),
18. Одлука о јавној канализацији („Службени лист општина Срема“, бр. 6/2011),
Одлука о измени и допуни Одлуке о јавној канализацији(Службени лист
општина Срема“, бр. 14/2014),
19. Уредба о поступку прибављања Сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр.
113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 i 59/2015),
20. Уредба о начину и контроли обрачуна зарада у јавним предузећима („Сл.
гласник РС“ бр. 5/2006),
21. Низ законских и подзаконских аката која регулишу област грађевинарства,
платног промета, рачуноводства и ревизије, трговине и др.
22. Основни Акти предузећа: Колективни уговор ЈКП „Водовод и канализација“
Инђија бр. 171 од 22.01.2015. године и Статут ЈКП „Водовод и канализација“
Инђија бр. 1167 од 18.06.2013. године.
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2. ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА И ОДВОЂЕЊА
УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА У 2015. ГОДИНИ
2.1.

ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА У 2015. ГОДИНИ

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Инђија у оквиру своје
делатности одржава 45 бунара, два водоторња, пет резервоара, приближно 239 km
дистрибуционе мреже различитих профила и материјала.
Предузеће поседује лиценцу за обављање послова у области управљања водама
издату од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде –
Републичке дирекције за воде са роком важења до 14.11.2018. године. Лиценца је
издата за обављање следећих делатности:
 Снабдевање водом за пиће системом јавног водовода;
 Сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода системом јавне
канализације;
 Старање о функционисању водних објеката и система;
 Праћење стања водних објеката.
Старост водоводне мреже, за већи део мреже, се креће у границама од 36 до 41
године. На извориштима у свим насељеним местима у којима ЈКП „Водовод и
канализација“ Инђија обавља делатност водоснабдевања, изграђени су бушени
субартерски бунари са дубинама од 80 до 300 метара, пречника бушења у већини
бунара од 445 mm, са уграђеним бунарским конструкцијама Ø323/219 mm.
Водоснабдевање насеља Инђија водом за пиће се врши из јавног водовода чија је
градња започета 1977. године формирањем централног водозахвата. Вода се из
бунара преко 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 насеља 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 17.606, од тога:
- објекти индивидуалног и колективног становања – кућни прикључци: 17.151,
- индустрија, самосталне занатске радње, самосталне угоститељске радње и др.:
455.
Током 2015. године у оквиру редовног и инвестиционог одржавања на објектима
водоводне инфраструктуре извршене су разне интервенције (слика 2), укупан број
извршених интервенција приказан је у табели 2.
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Слика 2. Радови на отклањању хаварија нa водоводној мрежи
Табела 2. Врста и број интервенција на објектима водоснабдевања у 2015. години
Ред.
ВРЕДНОСТ
БРОЈ
бр.
ВРСТА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
ИЗВЕДЕНИХ
ИНТЕРВЕНЦИЈА
РАДОВА
Интервенција на главној водоводној
1.
52
1.497.760,00
мрежи
Интервенција код потрошача на кућним
2.
702
3.293.836,30
водоводним прикључцима
У току 2015. године екипе ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија су израдиле 33
водоводна прикључка, а техничка служба је издала 40 услова и сагласности за
прикључење на водоводну и канализациону мрежу. Преглед извршених радова на
водоводној мрежи је приказан у табели 3.
У склопу одржавања објеката водоснабдевања у насељеним местима општине Инђија
извршена су редовна прања резервоара (у насељима: Инђија, Бешка, Крчедин, Нови и
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ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија

Извештај о раду за 2015. годину

Стари Сланкамен) и водоторњева (у насељима Инђија и Бешка). Поред редовних
испирања, водоводна мрежа у насељеним местима је више пута у току године
ванредно испирана при чему су затварани вентили на уличној водоводној мрежи у
циљу што ефикаснијег уклањања талога из мреже.
Водоснабдевање насеља Љуково и Јарковци у току 2015. године је вршено у
потпуности са изворишта у Инђији, а Нови Карловци поред снабдевања са изворишта
у Инђији за обезбеђење потребних количина воде користили су и бунаре у насељу
Нови Карловци.
Као и у току 2014. године ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија је закупило бунар на
циглани у Бешки и у току 2015. године.
Табела 3. Радови на водоводној мрежи у насељеним местима оптине Инђија
Број хаварија
Број нових
прикључака на
на
водоводној
на
водоводним
Насеље
водоводну
мрежи
прикључцима
мрежу
Инђија
28
382
9
Нови Карловци
2
30
Јарковци
1
5
2
Љуково
1
8
4
Бешка
4
79
6
Крчедин
8
30
4
Нови Сланкамен
1
56
3
Стари Сланкамен
7
41
5
Марадик
0
71
2
У току 2015. године радници ЈКП „Водовод и каналиазација“ Инђија изводили су
радове на формирању прве зоне санитарне заштите свих изворишта које одржава
ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија (слика 3).
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Слика 3. Радови на формирању прве зоне санитарне заштите

2.2.

ФУНКЦИОНИСАЊЕ 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
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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 (11.03.2009.
године), којим се треба доказати:
 капацитет и функционалност опреме
 обезбеђење квалитета пречишћене воде према важећем 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.
Ток пробног рада, према начелно успостављеном и усаглашеном програму, обухватао
је следеће тестове и активности:
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
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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.
Дана 03.11.2014. године Општина Инђија је потписала уговор о извођењу радова на
сервисирању и реконструкцији постројења за припрему воде.
Током 2015. године извршени су следећи радови:
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 Извршен сервис следеће опреме: филтера, пумпи за рециркулацију, система
дозирања (нутријенти, амонијум со, ферисулфат), опреме за дозирање, мерење
и регулацију гасног хлора за дезинфекцију, опреме за дозирање, мерење и
регулацију гасног хлора за реактивацију, опреме на линији сервисне воде,
компресора, сушача и припремне групе инструменталног ваздуха, извршен
сервис компресора за прање биолошких филтера.
 Такође су и завршени радови на адаптацији црпне станице, станице за
повишење притиска на цевоводу између станице и ППВ-а, испоручена је
опрема за гасни хлор и сигурносни систем, за дозирање хлора као и детекцију
и евакуацију хлора.
До завршетка сервиса ППВ-а и пуштања у рад, који је планиран почетком 2016.
године, задржаће се тренутни систем уклањања амонијака из воде „хлорисањем
преко превојне тачке“, чијом је применом остварено успешно издвајање амонијака и
добијање исправних физичко-хемијских резултата, који су потврђени редовним
анализама од стране Завода за jавно здравље Сремска Митровица.

2.3.

ЗАМЕНА И РЕДОВНО БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА И ОДРЖАВАЊЕ
ПУМПНИХ АГРЕГАТА У ТОКУ 2015. ГОДИНЕ

Број замењених и редовно баждарених водомера по насељеним местима општине
Инђија у току 2015. године приказан је у табели 4.
Табела 4. Замена и редовно баждарење водомера
Насеље
Инђија
Бешка
Марадик
Крчедин
Нови Карловци
Нови Сланкамен
Стари Сланкамен
Љуково
Јарковци
УКУПНО

Број замењених и редовно
баждарених водомера
107
37
3
9
3
6
14
1
0
180

Током 2015. године утрошено је 629.040,00 динара за сервисисрање пумпи и
електромотора, који се користе за водоснабдевање, као и за интервенције приликом
хаварија у систему који одржава ЈКП „Водовод и канализација” Инђија (слика 4).
Укупно је сервисирано 15 пумпних агрегата.
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Слика 4. Радови на уградњи пумпних агрегата на бунарима

2.4.

ИЗВЕШТАЈ О ХИГИЈЕНСКОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У НАСЕЉИМА
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА У 2015. ГОДИНИ

Хигијенска исправност воде за пиће у насељима општине Инђија током 2015. године
је вршена од стране стручних лица Завода за јавно здравље Сремска Митровица.
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 хигијенској исправности узорака воде за пиће из дистрибуционе мреже
ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија у насељима: Инђија, Нови Карловци, Љуково и
Јарковци, Марадик, Крчедин, Нови Сланкамен, Стари Сланкамен и Бешка.
У Општини Инђија, током 2015. године извршено је укупно 568 анализа воде за пиће
различитог обима. Mикробиолошка исправност је утврђена у 86,80% контролисаних
узорака (слика 5), а физичко-хемијска у 90,48% контролисаних узорака (слика 6).

16

ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија

Извештај о раду за 2015. годину

Узроци микробиолошке неисправности 13,20% узорака воде за пиће из водоводне
мреже ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија током 2015. године у односу на укупан
број микробиолошких анализа (568) је у већини контролисаних узорака налаз
повећаног броја аеробних мезофилних док су најчешћи узроци физичко-хемијске
неисправности 9,52% узорака воде за пиће из водоводне мреже ЈКП „Водовод и
канализација“ Инђија током 2015. године, у односу на укупан број физичко-хемијских
анализа повећана концентрација амонијака и гвожђа у контролисаним узорцима.
Повећана концентрација амонијака у води за пиће у насељу Инђија се и током 2015.
године успешно уклањала хемијском оксидацијом методом „хлорисања преко
превојне тачке“.

Микробиолошки
исправна вода за пиће
Микробиолошки
неисправна вoда за пиће

Слика 5. Приказ микробиолошке исправности воде за пиће у насељима Општине Инђија

Физичко-хемијски исправна
вода за пиће
Физичко-хемијски
неисправна вoда за пиће

Слика 6. Приказ физичко-хемијске исправности воде за пиће у насељима Општине
Инђија

2.5.

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ НАСЕЉА ЧОРТАНОВЦИ И
БУНАРА НА ИЗВОРИШТУ У НАСЕЉУ ИНЂИЈИ

ЈКП „Водовод и канализација“ у току 2015. године је у својству корисника средстава
спроводило јавне набавке и учествовало у надзору изградње следећих
17
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инфраструктурних објеката у систему водоснабдевања на територији општине
Инђија:
1. Изградња водоводне мреже у Чортановцима - I етапа I фазе изградње (слика 7)
која обухвата изградњу водоводне мреже укупне дужине 4.092 метара. У овој
етапи изградње водоводна мрежа се градила у следећим улицама: Дамљана
Петковића, Васиљевић Мале, Партизанска, веза Партизанске и Маршала Тита,
Маршала Тита и Васе Војиновића. Водоводна мрежа се градила од PE цеви
следећих профила и дужина: DN 63mm дужине 616 метара, DN 110mm дужине
2607,5 метара, DN 180mm дужине 83,4 метара и DN 225 mm дужине 786
метара. У овој етапи планирана је и израда 231 кућног водоводног прикључка.
Радови на изградњи I етапе I фазе изградње водоводне мреже у Чортановцима
биће завршени у 2016. години.
Вредност уговорених радова износи 16.252.041,30 динара. Средства за
изградњу обезбедио је Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство у износу од 85%, а Општина Инђија у износу од
15%.

Слика 7. Изградња водоводне мреже насеља Чортановци
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2. Изградња водоводне мреже у Чортановцима - II етапа I фазе изградње која

обухвата изградњу водоводне мреже укупне дужине 7.360,90 метара. У овој
етапи изградње водоводна мрежа се градила у следећим улицама: Вељка
Влаховића, Жељезничка, Тихомира Јовића, Иве Лоле Рибара, Пролетерска,
Дунавска, Ружин гај, Владе Грбића, Грбавица 1, Грбавица 4, Грбавица 7,
Грбавица 8, Грбавица 9 и Грбавица 10. Водоводна мрежа се градила од PE цеви
следећих профила и дужина: DN 63mm дужине 3.861,30 метара, DN 90mm
дужине 1768,90 метара, DN 110mm дужине 1095,4 метара и DN 180mm дужине
635,3 метара. Радови на изградњи II етапе I фазе изградње водоводне мреже у
Чортановцима су завршени у току 2015. године.
Вредност изведених радова износи 12.062.211,70
динара. Средства за
изградњу обезбеђена су од стране Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од 85%, а од стране
Општине Инђија у износу од 15%.
3. У току 2015. године обезбеђена су средства за изградњу III етапе I фазе
изградње водоводне мреже у насељу Чортановци на основу уговора који су
потписали Општина Инђија и Управа за капитална улагања Аутономне
Покрајине Војводине. III етапа I фазе изградње водоводне мреже насеља
Чортановци обухвата изградњу 4998,70 метара. У овој етапи изградње
водоводна мрежа ће се градити у следећим улицама: Вељка Влаховића,
Крушке, Крушке 3, Крушке 4, Славка Ћурчића, Ђоке Бегојева, Васе Војиновића,
Подунавског одреда, Грбавица 1, Грбавица 2 и Грбавица 3.
Вредност уговорених радова износи 11.088.059,34 динара. Управа за
капитална улагања финансира све радове у III етапи I фазе изградње. У току
2015. године извођач је уведен у посао, а завршетак радова се очекује у првој
половини 2016. године.
4. Изградња сабирног цевовода и батерије бунара Б-20 на изворишту у насељу
Инђија (слика 8) обухватила је изградњу цевовода DN 250mm дужине 145
метара, уградњу кабла и електро опреме за рад бунара и изградњу два бунара.
Сви радови који су уговорени између ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија и
извођача радова су изведени. Вредност изведених радова износи 18.471.155,50
динара и радове су финансирали на основу потписаног уговора Општина
Инђија и Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство као и ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија.
5. Радови на изградњи батерије бунара Б-21 на изворишту у насељу Инђија су
изведени у 2015. години. Уговорени радови су се односили само на изградњу
бунара. Вредност изведених радова износила је 13.311.960,96 динара и радови
су финансирани на основу потписаног уговора између Општине Инђија и
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Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Да
би се изграђени бунари пустили у рад, неопходно је у току 2016. године
извршити: радове на изградњи сабирног цевовода, уградњу енергетског кабла,
уградњу хидромашинске и електро опреме.

Слика 8. Изградња батерије бунара на изворишту у насељу Инђија

2.6.

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 2015.
године службеници корисничког сервиса су решили укупно 8675 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.
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Редовне активности корисничког сервиса током 2015. године:
Опомене потрошачима
*два неплаћена рачуна и дуг преко 5.000,00 динара*
 Формиране опомене пред искључење укупно 1379 у износу од 45.473.617,60
динара,
 Формиране опомене пред утужење укупно 1000 у износу од 39.059.841,82
динара,
 Формирани репрограми за 508 потрошача у износу од 12.312.636,40 динара.
Искључења са мреже
*два неплаћена рачуна и дуг преко 5.000,00 динара*
 Број формираних налога за искључење 1821,
 Број искључених потрошача 3.
Поднете тужбе
*за потрошаче који нису у остављеном року измирили своја дуговања*
 Број поднетих тужби износи 94.

2.7.

ИЗВЕШТАЈ О ФУНКЦИОНИСАЊУ СИСТЕМА ОДВОЂЕЊА УПОТРЕБЉЕНИХ
ВОДА У 2015. ГОДИНИ

ЈКП „Водовод и канализација“ на основу Одлуке о јавној канализацији коју је донела
Скупштина општине Инђија 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 9582 и то:
- објекти индивидуалног и колективног становања : 9317,
- индустрија, самосталне занатске радње, самосталне угоститељске радње и др.:
265.
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, V-А и V-Б. Након техничког пријема преосталих делова месне канализације
тј. потврде исправности, исти ће бити преузети од МЗ Инђија на одржавање и
управљање.
Предузеће тренутно одржава 6 црпних станица и 69 километара канализационе
мреже.
У оквиру активности редовног одржавања на објектима канализационе
инфраструктуре (канализациона мрежа и црпне станице) током 2015. године
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извршене су разне интервенције (слика 9). У табели 5 приказане су врсте и број
интервенција на објектима канализационе инфраструктуре извршене током 2015.
године.
У току претходне године сервисиране су четири пумпе које се налазе у црпним
станицама. Утрошена средства за сервис износе 312.806,40 динара.
Табела 5. Врста и број интервенција на објектима канализационе инфраструктуре у
2015. години
ВРЕДНОСТ
Ред.
БРОЈ
ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
ИЗВЕДЕНИХ
број
ИНТЕРВЕНЦИЈА
РАДОВА
1.
2.
3.

Интервенција на канализационој мрежи
Интервенција на канализационим
прикључцима
Интервенције на црпним станицама
канализације

26

274.656,00

23

182.074,00

44

428.972,00
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Слика 9. Радови на отклањању хаварија на црпним станицама канализације
На канализациону мрежу прикључено је 11 нових потрошача током 2015. године.
Насељено место Инђија преко регионалног колектора за три насеља (Инђија - Стара
Пазова- Нова Пазова) укупне дужине 19.818 m испушта отпадне воде у реку Дунав.
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ОСТВАРЕНИХ

УСЛУГА

У

ОСНОВНОЈ

У периоду од 01.01-31.12.2015. године у основној делатности остварени обим и
структура услуга по насељеним местима општине Инђија је приказан у табели 6.
Табела 6. Остварен физички обим услуга у основној делатности
Потрошња воде по категоријама
потрошача (m3)

Насељено место

% учешћа
у укупној
потрошњи

Канализација
(m3)

1.590.424,26

Привреда

Грађани

Укупно

325.175,24

1.389.637,76

1.714.813,00

63,37

ЈАРКОВЦИ

326,00

19.987,00

20.313,00

0,75

ЉУКОВО

981,00

51.425,00

52.406,00

1,94

5.682,00

286.596,67

292.278,67

10,80

СТАРИ СЛАНКАМЕН

15.776,00

50.761,49

66.537,49

2,46

НОВИ СЛАНКАМЕН

6.831,00

165.375,02

172.206,02

6,36

МАРАДИК

2.075,00

85.973,01

88.048,01

3,26

НОВИ КАРЛОВЦИ

2.453,00

158.302,26

160.755,26

5,94

КРЧЕДИН

7.300,00

131.178,00

138.478,00

5,12

ИНЂИЈА

БЕШКА

Укупно

366.599,24 2.339.236,21 2.705.835,45

100,00

1.590.424,26

У табели 7. приказан је остварен физички обим у основној делатности предузећа у
периоду од 2011. године до 2015. године.
Табела 7. Остварен физички обим услуга у основној делатности по годинама
година

водоснабдевање
(m3)

индекс раста у
односу
на претходну
годину

2011
2012
2013
2014
2015

2.685.952,69
2.842.286,13
2.961.580,85
2.850.014,72
2.705.835,45

1,06
1,04
0,96
0,95

одвођење
отпадних
вода (m3)

индекс раста у
односу
на претходну
годину

1.406.693,44
1.598.069,57
1.728.142,57
1.770.751,20
1.590.424,26

1,14
1,08
1,02
0,90

Дистрибуирано је 2.705.835,45 (m3) пијаће воде, што је за oкo 5% мање у односу на
2014. годину, односно за 144.179,27 m3 воде . У овом износу није укључена потрошња
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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.
Обим фактурисане услуге одвођења отпадних вода смањен је на 1.590.424,26 m3 ,
односно за око 10 %, или за 180.326,94 (m3) у односу на 2014. годину.
Структура потрошње воде према учешћу различитих категорија корисника износи:
1. локална привреда 13.55% ,
2. становништво у индивидуалној стамбеној градњи 77.28% и
3. становништво у колективном типу становања 9.17%
Графички приказ обима комуналних услуга ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија у
последњих пет година приказан је на слици 10.

Слика 10. Обим комуналних услуга од 2011.- 2015. године
Према показатељима у табели 8. индекс дистрибуиране воде за летње месеце – јун,
јул, август и септембар већи је од просечног и износи по 10% укупне годишње
потрошње пијаће воде .
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Tабела 8. Факутурисана потрошња воде по месецима
месец
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Укупно

п о т р о ш њ а (m3)
168.990,38
173.184,40
202.386,58
238.591,16
219.387,00
266.287,65
271.416,92
264.459,62
259.727,37
233.555,76
197.812,13
210.036,48
2.705.835,45

индекс –
према укупној потрошњи
0,06
0,06
0,07
0,09
0,08
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,07
0,08
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4. ОСНОВНИ ПОДАЦИ САДРЖАНИ У ФИНАНСИЈСКИМ
ИЗВЕШТАЈИМА ЗА 2015. ГОДИНУ

Редовни годишњи финанијски извештај за 2015. годину ЈКП Водовод и каналазција
из Инђије састављен је у складу са Законом о рачуноводству („Сл.гласник РС“бр.
62/13) и подзаконским прописима донетим на основу тог закона. Према подацима за
разврставање разврстани смо у средње правно лице. На основу Правилника о форми
образаца финансијских извештаја за привредна друштва , задруге и предузетинке
(„Сл.гласник РС“ 95/14 и 144/14) сачињени су следећи обрасци: Биланс стања, Биланс
успеха, Извештај о осталом резултату, Извештај о токовима готовине, Извештај о
променама на капиталу и Напомене уз финансијске извештаје. Према пореским
прописима сачињени су Порески биланс и Пореска пријава.

4.1.

ОСНОВНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА

Табела 9. Преглед сумарних позиција биланса стања на дан 31.12. 2015. са упоредним
показатељима за 2015. годину
31.12.2015.
31.12.2014.
Р.број
БИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ
(000 рсд)
(000 рсд)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

4.2.

СТАЛНА ИМОВИНА
ОБРТНА ИМОВИНА
УКУПНО АКТИВА
КАПИТАЛ
РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНE ОБАВЕЗЕ
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ
ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ
УКУПНО ПАСИВА

1.422.237
129.821
1.552.058
1.468.403
10.663
24.832
23.298
24.862
1.552.058

1,400,120
109,918
1,510,038
1,474,354
6,563
8,075
21,046
1,510,038

ПОЗИЦИЈЕ ПРИХОДА И РАСХОДА У БИЛАНСУ УСПЕХА

У табелама 10. и 11. дат је преглед појединачних позиција прихода и расхода на
основу којих је сачињен биланс успеха за 2015. годину, а дати су и упоредни
показатељи са претходном извештајном годином.
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Табела 10. Преглед прихода у 2015. са упоредним показатељима за 2014. годину
( у динарима)
Индекс
Ред.бр.
ПРИХОДИ
2015.
2014.
2015/2014
1
2
3
4
5
6

7

8

Приходи у основној
делатности
Приходи на тржишту
Остали пословни приходи
(издате сагласности)
Финансијски приходи
(приходи од камата и
курсне разлике)
Приходи по основу
смањења обавеза
Остали непоменути
приходи
Приходи по основу
усклађивања вредности
потраживања (смањење
инд.отписа
потраживања..)
УКУПНО

151.842.349,72

151.396.730,23

1,00

4.699.465,49

2.048.563,63

2,29

208.916,73

481.150,66

0,43

7.888.204,18

8.285.309,22

0,95

3.973.193,07

0,00

1.066.894,51

1,04

940.759,52

2.053.589,32

167.633.284,96 167.251.841,32

1,00

Табела 11. Преглед расхода у 2015. са упоредним показатељима са 2014. годином ( у
динарима)
Р.број
1

РАСХОДИ
Утрошак материјала

2015.

2014.

Индекс
2015/2014

13.009.373,72

6.667.396

1,95

784.668,22

728.752,81

1,08

3

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

28.400.933,89

23.649.298,30

1,20

4

Утрошена енергија - гас

1.403.460,23

1.492.197,17

0,94

5

Утрошена енергија гориво

3.149.586,75

3.782.874,03

0,83

64.308.870,82

68.253.129

0,94

2.513.543,63

0,42

2

6
7
8

Трошкови бруто зарада са свим
порезима и доприносима
Трошкови - умањење бруто зарада за
10% уплата у буџет РСрбије
Трошкови накнада – уг. о делу и
повремени послови

4.823.304,38
1.067.650,29
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10

Трошкови накнада члановима
управног и надзорног одбора
Остали лични расходи

11

Трошкови производних услуга

154.567,39

1.536.782,00

0,10

12

Трошкови услуга телефоније

523.155,27

857.975,57

0,61

13

Транспортне услуге

635.396,52

14

Трошкови услуга одржавања

2.805.974,91

3.926.964,42

0,71

15

Tрошкови закупнина

363.264,19

358.579,13

1,01

16

Трошкови рекламе и пропаганде

59.824,96

114.818,36

0,52

1.213.109,86

205.560,39

5,90

32.689.164,33

34.028.673,58

0,96

5.591.601,35

5.173.893,30

1,08

141.079,33

366.631,04

0,38

1.099.606,14

675.282,06

1,63

9

1.215.712,90

1.195.810,98

1,02

3.061.745,04

2.495.671,99

1,23

19

Трошкови истраживања и осталих
услуга
Трошкови амортизације и
резервисања
Трошкови непроизводних услуга

20

Трошкови репрезентације

21

Трошкови премије осигурања

22

Трошкови платног промета

273.599,31

197.017,23

1,39

23

Трошкови чланарина

139.635,98

145.992,33

0,96

24

Трошкови пореза

1.887.013,96

1.709.300,59

1,10

25

Остали нематеријални трошкови

1.962.244,15

2.369.570,68

0,83

17
18

6.770,98

5.090,75

1,33

27

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

37.814,31

5.253,33

7,20

28

Остали расходи – (директни отписи..)

89.467,03

11.182,45

8,00

590.762,10

976.258,20

0,61

1.141.215,73

118.379,44

9,64

172.630.574,04

163.561.878,76

1,06

26

29

30
31

Остали непоменути расходи
( за хуманитарне, спортске, културне
намене)
Расходи по основу обезвређења
имовине (повећање инд.отписа
потраживања..)
Укупно

4.3.

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА ИСКАЗАН У БИЛАНСУ УСПЕХА

У табели 12. приказан је остварен резултат пословања у 2015. години.
Табела 12. Остварен резултат пословања у 2015. години ( у динарима)
Р.бр.
БИЛАНСНА ПОЗИЦИЈА
ИЗНОС
1
2
3

ПРИХОДИ
РАСХОДИ
РЕЗУЛТАТ

167.633.284,96
172.630.574,04
4.997.289,08
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0,00
1.307.347,15
6.304.634,23

Остварен је губитак пре опорезивања у износу од 4.997.289,08 рсд, односно нето
губитак у износу од 6.304.636,23рсд.
У циљу добијања хигијенски исправне воде у насељу Инђија, а применом хемијске
оксидационе методе „хлорисања преко превојне тачке“ за уклањање амонијака из
воде, значајно је повећана потрошња средстава хлорисања, која је довела до
значајног расхода предузећа. У односу на 2014. годину, у 2015. години расход за
средства хлорисања је повећан за 6.341.977,75 рсд.
Због повећања цене електричне енергије за 10% у односу на 2014. годину и увођења
акцизе на електричну енергију и износу од 7,5% на утрошену електричку енергију и
трошкове испоруке исте, повећани су трошкови електричне енергије за 4.751.635,59
рсд односно за око 20% у односу на 2014. годину.
Напомена: 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.

4.4.

АНАЛИЗА ПРИХОДА И РАСХОДА

У следећим тачкама ближе су образложене поједине групе значајнијих прихода
и расхода:
 Укупни приходи у износу од 167.633.284,96 рсд мањи су у 2015. години у
односу на 2014. годину за 281.443,64 рсд. На смањење укупних прихода
утицао је пад физичког обима извршене услуге водоснабдевања за скоро 5% и
смањење обима одвођења отпадних вода за око 10%. Цена воде није мењана у
2015. години а била је испод нивоа цене коштања.
 Приходи остварени изван основних комуналних делатности (водоснабдевања
и одвођења употребљених вода) такозвани приходи на тржишту у износу од
4.699.465,49 рсд значајно су повећани у односу на 2014. годину а потичу од
комуналног опремања североисточне индустријске зоне;
 Финансијски приходи (углавном камате за неблаговремено плаћене обавезе)
су мањи у односу на 2014. годину јер је и обим фактурисаних услуга смањен;
 Остали непоменути приходи у износу од 940.759,52 рсд углавном обухватају
приходе од осигурања, судских такси и трошкова;
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Приходи по основу усклађивања вредности потраживања у износу од
2.053.589,32 рсд настали су као последица смањења индиректног отписа
потраживања у односу на претходну годину. Ово смањење се односи на све
категорије потрошача код којих се индиректан отпис потраживања врши у
складу са законским прописима, осим на категорију тужених потрошача где је
остварено повећање износа потраживања;
Трошкови материјала у износу од 13.009.373,72 рсд повећани су за
6.341.977,75 рсд у односу на 2014. годину. Знатно је повећана потрошња
средстава за дезинфекцију воде због проблема у квалитету воде насталих
2014. године;
Трошак електричне енергије у износу од 28.400.933,89 рсд већи је за
4.751.635,59 рсд односно за око 20% у односу на 2014. годину. Разлог
повећању је већа цена за 10% за испоручену електричну енергију у 2015.
години. Такође уведена је и акциза на електричну енергију и износу од 7,5%
цене;
Трошкови енергије - гаса у износу од 1.403.460,23 рсд смањени су за око 6%,
а односе се на загревање пословних просторија у ул Војводе Степе 48 и у Блоку
63 у Инђији;
Трошкови енергије - горива у износу од 3.149.586,75 рсд смањени су за око
17% у односу на 2014. годину када су били знатно повећани због ванредне
ситуације у водоснабдевању;
Трошкови зарада са порезом и доприносима у износу од 64.308.870,82 рсд су
настали као последица смањења зарада за 10% у складу са Законом о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада
и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник
116/2014). По основу овог привременог уређивања основица умањене су
зараде за 4.823.304,38 рсд и тај износ је уплаћен у буџет Републике Србије ;
Трошкови накнада за уговоре о делу у износу од 1.067.650,29 рсд смањени су
у односу на 2014. годину јер се користе агенцијске услуге за потребно
извршење послова ;
Трошкови накнада члановима надзорног одбора са свим порезима и
доприносима у 2015. години износе 1.215.712,90 рсд;
Остале личне расходе запослених у укупном износу од 3.061.745,04 рсд чине :
1. трошкови превоза 1.876.937,90 рсд;
2. остали лични расходи - односно помоћ запосленим за случај
смрти члана уже породице и за случај болести 170.789,44 рсд;
3. јубиларне награде 835.880,95 рсд и
4. трошкови за новогодишње пакетиће за децу запослених
178.136,75 рсд.
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трошкови производних услуга у укупном износу од 154.567,39 рсд углавном
чине трошкови геодетских снимања, подбушивања и осталих грађевинских
радова ;
транспортне услуге у укупном износу од 635.396,52 рсд чине трошкови
поштанског саобраћаја и трошкове осталих транспортних услуга;
трошкови услуга одржавања у укупном износу од 2.805.974,91 рсд односе се
на:
1. сервис пумпи за воду 535.608,00 рсд;
2. сервис водомера 332.755,00 рсд;
3. одгушење канализације 276.455,00 рсд;
4. Технички преглед и сервис возила 638.663,89 рсд ;
5. сервис апарата CO2, хлоринатора, електромотора 430.535,00 рсд
и
6. остало (сервис тахографа, мерача, косачица и сл.) 315.503,02 рсд.
трошкови закупнина у укупном износу од 363.264,19 рсд односе се на закуп
бунара у Бешки;
трошкови осталих услуга у износу од 1.213.109,86 рсд чине трошкови накнада месним заједницама за наплату потраживања од грађана тих месних
заједница у износу од 158.069,31 рсд, трошкове истраживања у износу од
590.000,00 рсд и остале услуге 465.040,55 рсд;
Трошкови непроизводних услуга у износу од 5.591.601,35 рсд чине :
1. анализе воде за пиће 1.684.098,20 рсд ;
2. адвокатске услуге 733.500,00 рсд;
3. одржавање програма 586.070,94 рсд;
4. заштитне мере за запослене 155.000,00 рсд;
5. стручна литература и ел.издања 209.888,56 рсд;
6. семинари и стручно усавршавање 121.405,45 рсд;
7. агенцијске услуге на очитавању бројила 971.260,00 рсд;
8. агенцијске услуге на физичким пословима 266.000,00 рсд;
9. Остали трошкови 864.378,20 рсд (ревизија финансијских
извештаја, трошкови лица ангажованог за безбедност и заштиту
на раду, ртв претплата, рег. возила).
Значајан трошак је и трошак пореза у износу од 1.887.013,96 рсд а чини га
порез на имовину у износу од 540.375,00 рсд и остало на накнаду за заштиту
и захватање пијаће воде и накнаду за упуштање отпадних вода;
Остале нематеријалне трошкове у износу од 1.962.244,15 рсд чине углавном
трошкови обавештења преко РТИ, трошкови вештачења и остало трошкови
такси;
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Остали непоменути расходи у износу од 590.762,10 рсд углавном се односе на
судске таксе и трошкове спорова 159.790,67 рсд, за помоћ и донацију
129.800,12 рсд, за комунално спортске намене 273.540,00 рсд, расходи
ранијих година, а остатак су трошкови појединачно мањег износа а односе се
на мањкове, издатке за спортске, културне и остале намене;
Расходи по основу обезвређења имовине су расходи настали по основу
повећања индиректног отписа ненаплаћених потраживања код тужених
потрошача и износе 1.141.215,73 рсд .

4.5.

УЛАГАЊА У ИЗГРАДЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ И НАБАВКА ОСТАЛИХ
ОСНОВНИХ СРЕДСТВА

Током 2015. године уз финансирање из Покрајинског буџета, буџета Општине Инђија
и делимично из сопстевних извора уложено је у изградњу:
1. Водовода у Чортановцима 24.067.825,50 рсд и
2. Батерије бунара Б20 и Б21 у Инђији 24.644.220,29 рсд.
Поред тога, набављена су четири нова аутомобила типа Фиат фиорино укупне
вредности 4.392.000,00 рсд, мерач протока вредности 339.300,00 рсд, сврдло за
мини багер вредности 343.950,00 рсд, девет рачунара вредности 223.800,75 рсд,
четири штампача вредности 57.289,45 рсд и др.

4.6.

НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА

Табела 13. Наплата потраживања по основу продаје - по категоријима потрошача
Категорија
потрошача

дуг из 2014.

Задужење у
Укупно
2015.
задужење
некомуналне услуге

привреда

1.299.459

4.670.812

грађани

270.747

1.210.335

Наплата у
2015.

дуг на дан
31,12,2015

%
наплате

5.970.271

695.150

5.275.121

11,64

1.506.432

1.477.548

28.885

98,08

комуналне услуге
привреда

10.909.776

32.219.135

43.199.856

30.276.089

12.923.766

70,08

установе

11.227.503

3.627.070

14.854.657

3.249.226

11.605.430

21,87

мала привреда

2.407.233

4.257.774

6.707.968

4.257.208

2.450.760

63,46

грађани

30.968.891

124.436.586

157.125.277

124.424.574

32.700.702

79,19

263.060

386.100

649.160

0

649.160

0,00

422.854

666.629

1.089.483

123.580

965.904

11,34

привреда
тужена
потраживања
и таксе
мала привреда
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9.195.968

2.543.044

11.756.561

2.047.540

9.709.021

17,42

9.864.210

7.263.924

17.143.344

6.518.539

10.624.805

38,02

76.829.702

181.281.408

260.003.009

173.069.455

86.933.554

66,56

Ненаплаћена потраживања по основу извршених комуналних услуга са каматом и
услуга водоводне оперативе на крају 2015. године износе 86,933,554 рсд што је
пораст у апсолутном износу за 7,647,695.61 рсд у односу на крај 2014. године. До
28.02.2016. године повећана је наплата потраживања па је износ ненаплаћених
потраживања био 77.947.852,71 рсд.
Просечна наплата потраживања је 66,56% .

4.7.

СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА У 2015. ГОДИНИ

Током 2015. године изградња објеката водоснабдевања је субвенционирана из
буџета средствима одобреним на конкурсу Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, управе за капитална улагања Аутономне
покрајине Војводине и Буџетом Општине Инђија за 2015. годину у укупном износу од
35,524,483.50 динара за суфинансирање следећих пројеката :

Изградњу сабирног цевовода и батерије бунара Б-20 и Б-21 10.662.562,36 рсд;

Изградњу водоводне мреже насеља Чортановци 24.861.921,14 рсд.

4.8.

СЕРВИСИРАЊЕ ДОСПЕЛИХ ОБАВЕЗА

Током 2015. године није било проблема са ликвидношћу предузећа, на почетку
године неизмирене обавезе према добављачима су износиле 7,136,878.05 рсд, а на
крају године 16,411,613.30 рсд . Током 2015. године није било кредитног задужења.
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5. АКТИВНОСТИ ИЗ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА НА РАДУ
Све поменуте активности 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 току 2015. године:
o извршена је обука запослених за безбедан рад,
o извршени су редовни и периодични прегледи запослених,
o извршени су санитарни прегледи запослених,
o обезбеђена су лична заштитна средства запослених у складу са Правилником о
употреби заштитних средстава и присутним ризиком радног места,
o обезбеђена су санитарна заштитна средства за прву помоћ и личну заштитну
хигијену,
o 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,
o постављене су табле упозорења на свим местима по објектима где постоји
могући ризик од повреда или угрожавања здравља присутних лица,
o редовно се обилазе сви објекти и радилишта и упућују радници на безбедан
рад,
o вршени редовни и ванредни сервиси свих возила и радних машина, у
циљу техничке исправности и безбедности на раду,
o извршено је атестирање боца за транспорт и чување хлора (по истеку атеста),
o 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 се четири лакше
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,
35

ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија

Извештај о раду за 2015. годину



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 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).
Набројане мере у извештајном периоду су делимично реализоване, а делимично
су у току реализације.

5.1.

ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија са свим својим објектима и опремом 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 12 ком.
CO 2
од
5 кг 3 ком.
S9
11 ком.
S6
3 ком.
S2
6 ком.
S50
1 ком.
Апарати су равномерно распоређени по објектима према степену могуће
угрожености од пожара. У току 2015. године није било пожара.
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Извршени су редовни прегледи 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) који се редовно контролишу и они су у функцији противпожарне заштите
и служе за испирање колектора од талога оксидираног гвожђа, од којих је 11
поред грађевинских објеката предузећа и они се редовно атестирају.
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.

5.2.

ОСИГУРАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА И РАДНИКА

ЈКП „Водовод и канализација’’ Инђија је 2014/2015. године закључило уговор о
осигурању са „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕМ’’ филијала СРЕМ - експозитура Инђија до
14.06.2015. године, а од 14.06.2015. године са „ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕМ“ по следећим
основама:
1. Осигурање радника услед несрећног случаја: смрти, инвалидности и болести,
2. Осигурање радника добровољног здравственог осигурања за случај тежих
3. болести и хирушких интервенција,
4. Осигурање одговорности из делатности,
5. Осигурање из аутоодговорности,
6. Осигурање имовине (пожар, машине од лома, крађа и разбојништво).
Реализација ликвидације и наплате штете у свим случајевима из пријава за
2015. годину је завршена до момента писања овог извештаја.

5.3.

ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИМОВИНЕ

Законска обавеза предузећа је да обезбеди објекте водоснабдевања преко којих се
снабдева водом више од 10.000 становника. По том основу 24-часовно
обезбеђење водоторња у Инђији и водостанице са базеном воде у Инђији, где
радници који обезбеђују објекат уједно врше надзор функционисања водосистема
и одржавање истог.
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Обезбеђење управне зграде са помоћним објектима, репроматеријалом, основним
средствима, радним машинама, возним парком и осталом опремом и техничким
средствима врше три запослена чувара по сменама и један дневни портир.
Сви радници обезбеђења су обучени за рад обезбеђења.
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6. ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА У ТОКУ 2015. ГОДИНЕ
Возила ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија су током 2015. године редовно
одржавана, сервисирана, регистрована и опремана потребном опремом по новом
закону о саобраћају. На крају извештајне године три возила која су дотрајала и даља
поправка се не исплати су предложена за продају.
У табели 14. је дат извештај о утрошку горива за возни предузећа у току 2015. године.
Табела 14. Извештај о утрошку горива за возни парк ЈКП „Водовод и канализација“
Инђија у 2015. години
Утрошено (дин
МЕСЕЦ
БЕНЗИН (l)
ДИЗЕЛ (l)
без ПДВ-а)
јануар
1047
413
189.985,20
фебруар
1099
400
202.542,07
март
1646
399
287.225,76
април
1502
390
265.639,13
мај
1327
346
240.144,55
јун
1760
398
313.175,86
јул
1698
691
357.641,96
август
1044
535
226.768,06
септембар
1166
468
238.673,89
октобар
1596
449
281.208,26
новембар
1153
793
310.174,20
децембар
1448
1079
329.553,06
УКУПНО
16.488,26
6.362,02
3.242.732,00
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7. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ПОСТУПАКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У
2015. ГОДИНИ
У току 2015. године спроведено је 19 поступака јавних набавки различите врсте.
Преглед спроведених јавних набавки у 2015. години дат је у табели 15.
Табела 15. Преглед спроведених јавних набавки у 2015. години
Ред.
бр.

Врста
поступка

Датум
закључења
уговора

Изабрани
добављач

Вредност
уговора

05.05.2015.

ЕПС
„Снабдевање“
Београд

18.762.360,79

8.750.000,00

03.09.2015

"Мима комерц"
Београд

5.699.458,00

2.550.000,00

03.09.2015

"Унипрогрес"
Рума

1.058.564,00

Средства
хлорисања

8.515.920,00

13.07.2015.

"АДР Протекта
аква" д.о.о.

6.977.520,00

Горива и мазива

4.000.000,00

04.09.2015.

ОМВ

3.419.605,83

Опрема за
хлорисање

2.800.000,00

27.04.2015.

"Хидросанитас"

2.088.640,00

Средства заштите
на раду

1.700.000,00

09.07.2015.

Заштиа ЕМ Бешка

1.652.972,00

Грађевински
материјал

2.500.000,00

08.10.2015.

"Гавриловић
транс"

2.196.506,84

24.07.2015.

"Autoshop"
Инђија

190.532,00

Предмет поступка

Процењена
вредност
ДОБРА

Електрична
енергија

27.200.000,00

2

Водоводни
материјал

11.300.000,00

2.1

2.2

Отворени поступак

1

3

4

Прегова
рачки
поступак

6
7

8

8.1

Јавна набавка мале вредности

5

Партија 1- Набавка
спољашњег
водоводног
материјала
Партија 2- Набавка
унутрашњег
водоводног
материјала

Резервни делови за
возила са
укљученим
сервисом
Партија 1 резервни делова и
сервис заставиних
возила

2.000.000,00

550.000,00
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Партија 2 резервни делова и
сервис возила Рено
Лагуна
Партија 3 резервни делова и
сервис за багер
Венијери
Партија 4 резервни делова и
сервис за ровокопач
Скип
Партија 5 резервни делова и
сервис за камион
Фап
Партија 6 резервни делова и
возила марке Ивеко
Партија 7 резервни делови и
сервис за Боб кет
Партија 8 резервни делови и
сервис компресора и
агрегата
Партија 9- резервни
делова и сервис
косачица и тримера

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6
8.7

8.8

8.9

Извештај о раду за 2015. годину

100.000,00

24.07.2015.

"Autoshop"
Инђија

83.788,00

200.000,00

30.09.2015.

„Alba avis“ д.о.о.

127.786,00

250.000,00

30.09.2015.

"Group Enigma
МС" д.о.о.
Крушевац

98.900,00

200.000,00

30.09.2015.

"Group Enigma
МС" д.о.о.
Крушевац

165.433,00

200.000,00

24.07.2015.

"Autoshop"
Инђија

73.233,00

200.000,00

19.11.2015.

"Group Enigma
МС" д.о.о.
Крушевац

37.040,00

150.000,00

19.11.2015.

"Енергоглобал"
д.о.о. Футог

92.880,00

150.000,00

29.09.2015.

"Cavic &prof" д.о.о.
Нови Сад

68.473,00

700.000,00

18.09.2015.

"Инфо софт"

598.752,00

1.000.000,00

14.06.2015

"Триглав"

971.233,00

УСЛУГЕ
9

Прегова
рачки
поступак

Одржавање
софтверског
програма
Осигурања

11

Ангажовања Воме

600.000,00

11.12.2015.

"Растошница
промет"

600.000,00

Сервис опреме за
хлорисање

1.100.000,00

02.04.2015.

"Хидросанитас"

409.570,00

2.120.000,00

07.11.2015.

"Хидро НС"

1.039.047,00

710.000,00

16.07.2015

"Хидроелектро"

319.866,00

12
13
13.1
13.2

Јавна набавка мале
вредности

10

Сервис пумпних
агрегата по
партијама
Партија 1 - Сервис
пумпи за
водоснабдевање
Партија 2 - Сервис
фекалних пумпи

2.830.000,00
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14

Правних лица за
повремене послове
очитавања и
обављања
физичких послова

2.000.000,00

14.08.2015.

"Систем ФПС"

1.616.800,00

15

Баждарење
водомера до 1''

1.750.000,00

11.01.2016.

"Инса" а.д. Земун

936.910,00

16

Надзор над
изградњом
батерије бунара
Б21 на изворишу
Инђија

620.000,00

16.1

Хидрогеолошки
надзор

400.000,00

07.07.2015.

"Хидрогеоцентар"
д.о.о.

320.000,00

16.2

Електро надзор

150.000,00

07.07.2015.

"Хидрогеоцентар"
д.о.о.

150.000,00

12.637.374,00

25.05.2015.

"Геоинжењеринг"

12.451.935,96

16.896.348,00

11.05.2015.

"Инстел"

11.996.702,50

27.109.357,00

04.12.2015

"Инстел"

11.088.059,34

17

18

19

Отворени поступак

РАДОВИ
Изградња батерије
бунара Б 21 на
изворишту у
Инђији
Изградња
водоводне мреже
насеља Чортановци
2. етапа 1. фаза
Трећа етепа прве
фазе изградње
водоводне мреже
Чортановци
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8. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПРЕДМЕТА ПРЕД ПРИВРЕДНИМ И
ОСНОВНИМ СУДОМ САЧИЊЕН НА ОСНОВУ ИЗВЕШТАЈА
АДВОКАТА дел. број 645 од 07.03.2016. године
I.

Привредни суд Сремска Митровица I. 77/09, извршни поверилац: „Путоградња
Инжењеринг“, извршни дужник ЈКП „Водовод и канализација“.
Привредни суд у Сремској Митровици је својим закључком I. 77/2009 од 16.10.2015.
године одредио натавак поступка извршења и определио износ од 118.037.751,31
динар на име преосталог дуга ЈКП „Водовод и канализације“, а по пресуди тада
Трговинског суда у Београду број П. 772/06.
Aдвокатска канцеларија је одмах након пријема закључка поднела захтев извршног
дужника за отклањање неправилности у спровођењу извршења, а који је одбијен
решењем Привредног суда у Сремској Митровици број I. 77/2009 од 18.11.2015.
године. Против решења којим је одбијен захтев за отклањање неправилности уложен
је дана 27.11.2015. године приговор извршног дужника, и допуна приговора
извршног дужника од 30.11.2015. године.
Дана 02.03.2016. године смо примили одлуку Привредног суда у Сремској Митровици
број Ипв. (И 1/2016 од 12.02.2016. године) којом је усвојен приговор ЈКП „Водовод и
канализације“ и предмет враћен првостепеном судији ради поновног одлучивања. Из
образложења решења којим је усвојен приговор и предмет враћен првостепеном
судији на поновно решавање, може се утврдити да је суд практично усвојио све наше
наводе, а који се тичу чињенице да Водоводу није достављен налаз вештака
финансијске струке и да не може извршење да се спроводи путем извршитеља.
Привредни суд у Сремској Митровици је заузео став да, с обзиром на сложеност
међусобних односа извршног повериоца – Путоградња Инжењеринг и извршног
дужника – Водовода, да би најцелисходније било да ради коначног решења у овој
правној ствари суд висину потраживања утврди на основу мишљења стручног лица
које је независно у односу на обе стране, а које би суд сам одредио. То значи да је веће
Привредног суда у Сремској Митровици наложило поступајућем судији у овом
извршном предмету да сам одреди вештачење путем трећег вештака, и на тај начин
утврди и разреши међусобне економско – финансијске односе.
Без обзира што је поднет приговор у договору са овлашћеним лицима ЈКП „Водовод и
канализација“ ангажован је вештак економско финансијске струке проф. др Недељко
Тица, који је својим налазом и мишљењем од 09.12.2015. године утврдио да је ЈКП
„Водовод и канализација“ уплатио више средстава у износу од 15.767.889,44 динара, а
да је камата на овај износ 12.015.328,37 динара. Извео је коначно мишљење да је
укупно потраживање ЈКП „Водовода и канализације“ 27.783.217,81 динарa. Aдв.
канцеларија је одмах након пријема налаза и мишљења вештака поднеском уз који је
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приложен налаз и мишљење тражила од Привредног суда да обустави поступак
извршења број И. 77/2009.
Привредни суд у Сремској Митровици по овом захтеву још увек није донео одлуку.
II.

Привредни суд Сремска Митровица број И. 163/2012, извршни поверилац:
Путоградња инжењеринг, извршни дужник: ЈКП „Водовод и канализација“.
ЈКП „Водовод и канализација“ је својим поднеском од 02.06.2015. године поднела
предлог ради противизвршења и Привредни суд у Сремској Митровици је својим
решењем број I. 163/2012 од 25.09.2015. године усвојио предлог Водовода и наложио
„Путоградњи Инжењерниг“ исплату износа од 7.176.504,13 динара.
Обзиром да суд својим решењем није утврдио и постојање законске обавезе за
исплату законске затезне камате, уложили смо приговор против решења Привредног
суда у СМ број И. 163/12 дана 06.11.2015. године и Привредни суд у Сремској
Митровици још није донео одлуку поводом уложеног приговора.
III.

Привредни суд Београд број П. 3593/15, поступак по тужби ЈКП „Водовод и
канализације“ против туженог „Путоградња Инжењеринга“, а ради исплате
због стицања без основа.
Вредност тужбеног захтева је била постављена, а према претходној одлуци Врховног
касационог суда и садашња прецизирана вредност тужбеног захтева је 9.892.049,00
динара, са законском затезном каматом почев од 01.02.2015. године, под претњом
принудног извршења.
IV.

Привредни суд Београд, број П. 209/2010, поступак се водио по противтужби
ЈКП „Водовод и канализације“ против „Путоградње Инжењеринга“, а за износ
од 12.694.243,56 динара.
Пресудом Привредног суда у Београду број П.209/10 од 01.10.2015. године одбијен је
тужбени захтев ЈКП „Водовода и канализације“, а обзиром да је овом пресудом
решавано о свим трошковима поступка који су проистекли из дела предмета који је
решен делимичном пресудом П. 7720/06 обавезана је ЈКП „Водовод и канализација“
на исплату трошкова парничног поступка у износу од 1.483.370,00 динара.
Дана 02.03.2016. године смо примили другостепену одлуку Привредног апелационог
суда број Пж. 8306/15 од 18.02.2016. године, којом пресудом је одбијена жалба ЈКП
„Водовода и канализације“ и потврђена пресуда Привредног суда у Београду.
Након исказивања правоснажности и извршности, за очекивати је да Путоградња
Инжењеринг покрене поступак наплате трошкова парничног поступка.
V.

Привредни суд Сремска Митровица број П. 342/2014, поступак се води по
тужби „Путоградње Инжењеринга“ против ЈКП „Водовод и канализација“.

44

ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија

Извештај о раду за 2015. годину

Пресудом Привредног суда у Сремској Митровици усвојен је тужбени захтев и
обавезан ЈКП „Водовод и канализација“ на исплату износа од 6.933.573,79 динара и на
исплату трошкова поступка у износу од 402.372,00 динара.
Против ове пресуде уложена је жалба дана 08.06.2015. године и до дана подношења
овог извештаја нисмо примили другостепену одлуку.
VI.

Основни суд Стара Пазова, судска јединица Инђија број П. 623/2014, а поступак
се води по тужби Кртинић Аце, вредност спора је опредељена на износ од
749.058,02 динара, са законском затезном каматом од 30.06.2014. године.
Основни суд Стара Пазова судска јединица Инђија је дана 09.02.2016. године донео
решење којим се утврђује да је тужба тужиоца Кртинић Аце повучена, али нисмо још
примили писмени отправак овог решења, против ког решења Кртинић Аца има права
жалбе. Из тог разлога се овај предмет не може сматрати окончаним.
VII.

VIII.

Основни суд Стара Пазова судска јединица Инђија, поступак се води по тужби
Видаковић Ђуре против ЈКП „Водовод и канализације“, вредност спора у тужби
опредељена на износ од 665.028,00 динара са законском затезном каматом од
10.08.2012. године.
Привредни суд Београд, тужба ради исплате коју је ЈКП „Водовод и
канализација“ поднела против „Водоинжењеринга“ Београд, вредност спора
опредељена на износ од 250.000,00 динара.

Директор
______________________________________________

Драган Дошен, дипл.ел.инж.
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0cHOBHl1 no,n;aQl1 113 611JiaHca ycne xa cy ( y x11Jba.11aMa .1111Hapa)

nr11xo,a11
PACXO,l\11
fYBl1TAK nPE onOPE311BAJ-bA
CTOPE3 HA ,l\01311T
O,l\JIO)KEHH CTOPECKl1 PACXO,l\11
HETO fYBl1TAK
Kao p;aTyM op;o6pasaH>a op;peljeH je 14. MapT 2016. rop;HHe.
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0AJIYKY AOCTaBl1Tl1: cp11HaHc11jcKoj CJiy:>K611 npe,n;y3eha 11 apx11s11 npe,n;y3eha.
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nonyit.aea npaeHo mu.ie - npeA3eTHlllK
Marn4Hlll 6poj

W111cppa AeriarHocrn

m-15

08584885

3600

101437361

JKn 80,.:\0BOA 111 KAHAJll!13AWl!1JA

Ha3111e:

1!1HT:>V1JA, BOJBOAE CTEnE 48
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51AI1AHC CTAlbA
31 .12.
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il13HOC
rpyna
pa4yHa,
pa4YH

n03111[.ti11~A

AOn

HanoMeHa
6poj

2

3

4

1

TeKyfla
rOAlllHa
5

npeTXOAHa rOAlllHa
Kpajtt.e era tt.e
31.12 .2014 .

no4erHo cratt.e

6

7

AKH1BA
00

01
010 11 AeO 019

A. Ym1CAHl!1 A HEYnllAnEHlll KAnlATAJl

0001

6 . CTAJlHA IAMOBIAHA
(0003+0010+0019+0024+00 34)

0002

1.422.237

1.400.120

0003

442

578

442

578

1.421 .795

1.399.407

I. HEMATEPll1JAnHA 111MOBll1H A
(0004+0005+0006+0007+00 ~ 8+0009)

1. Ynaratt.a y pa3eoj

0004

2. KoH4ec111je , nareHrn , n1114eH4e , po6He 111 ycny>t<He
MapKe , cocpreep 111 ocrana n11aea

0005

013 11AeO019

3. ryABllln

0006

014 11 AeO 019

4. Ocrana HeMarep111janHa l1MOB111Ha

0007

015 11AeO019

5 .. HeMarep111janHa 111Moe111Ha y np111npew111

0008

016 11AeO019

6. AeaHe1.1 3a HeMarep111janHy 1111.JOBl>iHY

0009

II. HEKPETHll1HE , nocTPOJEf-:iA "1 onPEMA
(0011+0012+0013+0014+0015+J016+0017+0018)

0010

1. 3eM!blllUJTe

0011

2.414

2.414

011 , 012 11
AeO 019

02
020, 021 11
AeO 029

b

022 11 AeO 029

2. rpaf]eBlllHCKlll 06jeKTl1

0012

1.324.892

1.349.324

02311 AeO 029

3. nocrpojett.a 11 onpeMa

0013

28.949

30 .684

02411 AeO 029

65.540

16.985

4. il1Heecrn41110He HeKperH11He

0014

02511 AeO 029

5. Ocrane HeKperH11He, nocrpoj'" tt.c: 111 onpeMa

0015

026 11 AeO 029

6. HeKperH111He , nocrpojett.a 111 y.1aratt.a y np11npeM11

0016

027 11AeO029

7. Ynaratt.a y ryf]11M HeKperH111HaMa, nocrpojett.11Ma
11 onpeM111

0017

028 11 AeO 029

8. AeaHe11 3a HeKperH11He , nocrpojett.a

0018

03
030, 031 1.1
AeO 039

11

onpeMy

Ill. 61110nOWKA CPEACTBA

0019

~20+021+022+023)

1. WyMe 11 e11weroA11wtt.11 38C8,C,11

0020

032 11AeO039

2. 0CHOBHO CT8AO

0021

037 11AeO039

3. 611onowK8 cpeACTB8 y

038 11 AeO 039

4. Ae8Hc11 38 611onowKa cpeACTaa

0023

IV. .QYroPOYHll1 <t>lt1HAHClt1JCKlt1 nnACMAHlt1
(025+026+027+028+029+03 0+031+032+033)

0024

04 OCl1M 047

np11np~M111

0022

040 11 AeO 049

1. Y4ewna y Kan111rany 3ae11cH11 x

m14a

0025

041 11 AeO 049

2. Y4ewn8 y K8n11r8ny np11Apy>KEH111 x cy6jeKar8
11 3ajeAHl14Kl1M nOAYXB8Tl1M8

0026

042 11 AeO 049

3. Y4ewna y Kan11rany ocran111x npaBHlll:< n1114a 11 Apyre
xaprnje OA epeAHocrn pacno.1o>Kl'1ee 38 npoAajy

0027

043 11 A90 049

4. Ayropo4Hl1 nnacMaH11 Man14H11M , 3ae~cH1.1M 11
ocran11M noee38Hl1M n11411M8 y 39M!b~

0028

npaeH~1x

li13HOC
rpyna
pa4yHa ,
pa4YH

~1

n 0 3 li1 Lj

Aon

JA

3

044 111 AeO 049

2
5. ,Qyropo4Hlll nnacMaH111 Marn4Hl'M 3.aBlllCHlllM 111 ocran111M
noBe3aHlllM npaBHlllM n1114111Ma 'i lllHOCTpaHCTBY

045 MAeO 049

6. ,Qyropo4Hlll nnacMaH111 y 3eMJbW

0030

045 MAeO 049

7. ,Qyropo4Hlll nnacMaHlll y lllHOCTpaHCTBY

0031

046 MAeO 049

8. Xaprnie OA speAHOCT"1 KOje CE APJKe

1

048 MAeO 049
05

{.,O

AOCnefla

(0035+ 0036+0037+0038+00~ 9+0040+0041)

0034

1. norpa>K111Batt.a OA Marn4Hor

2. norpa>K111satt.a OA ocran111x npas1-111x n1114a

0036

052 MAeO 059

3. norpa>K111satt.a no ocHosy npoAaje Ha po6H111 KpeA111T

0037

053 MAeO 059

4. norpa>K111satt.a 3a npoAajy no yrosopMMa o
cPlllHaHCllljCKOM nlll3111Hry

0038

054 MAeO 059

5. norpa>KlllBatt.a Ha OCHOBY jeMCTBa

0039

055 MAeO 059

6. CnopHa 111 cyMtt.111sa norpa>K1113att.a

0040

056 "'Aeo 059

7. Ocrana Ayropo4Ha norpa>K111satt.a

0041

B. OAJlO>KEHA noPECKA CPE,QCTBA

0042

111

3as111cH111x npaBHlllX n1114a

r . 06PTHA 1.1MOBl.1HA (0044+00S1+0059+0060+
0061+0062+0068+0069+0070)
I. 3AJ1V1XE
(0045+0046+0047+0048+0049+0050)

18.755

14.941

14.855

14.872

3.900

69

57 .166

46.529

57.166

46.529

2. HeAOBpweHa npo1113BOAtt.a

0046

3. roT03111 np01113BOAlll

0047

13

4. Po6a

0048

14

5. CranHa cpeACTBa HaMett.eHa np0Aaj111

0049

15

6. nna eH111 asaHc111 3a 3an111xe 111 ycnyr-3

0050

20

II. nOTPA)f(li18AfbA no OCHOBY nPO,QAJE
(0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)

0051

200 MAeO 209

1. Kyn4111 y 3eMJblll - MaTlll4Ha 1.113as111cHa npasHa n1114a

0052

201 MAeO 209

2. Kyn4111 y 111HocrpaHcrsy- Ma11114Ha 111 Jas111cHa
npasHa n1114a

0053

202 MAeO 209

3. Kyn4111 y 3eMJblll - ocrana noee3aHa npasHa n1114a

0054

203 MAeO 209

4. Kyn4111 y lllHocrpaHcrsy- ocrana nose3aHa
npasHa n1114a

0055

204 MAeO 209

5. Kyn4111 y 3eMJblll

0056

205 "'Aeo 209

6. Kyn4111 y lllHocrpaHCTBY

0057

206 MAeO 209

7. Ocrana norpa>K111satt.a no ocHcsy npoAaje

(23 OClllM
236)-237

cne4111c? ~ 4H111x

nocnosa

IV. ,Qpyra norpa>K111eatt.a

V. ct>111HaHc111jcKa cpeACTea Koja ce· BPEAHyjy no cpep
BJ)eAHOCTlll Kp03 6111naHC ycne>:a

VI. KpaTKOp04Hlll <P111HaHc111jc1<11 nnacMaH111

135

0044

12

He,..ospweHe ycnyre

135

109.918

0045

236

7

129.821

1. Marep111jan , pe3epsH111 Aenos111 , anar 111 c111raH lllHBeHrap

22

6

0043

11

Ill. norpa>K111satt.a 1113

no4eTHO cratt.e

0035

10

21

5

Kpajtt.e era tt.e
31 .12.2014.

0033

9. Ocra11111 AYrDP04Hlll nnacMaH111
V. ,QYrGPOYHA nOTPA)f(li18AfbA

I'

4

npeTXOAHa rOAlllHa

0032

051 MAeO 059

Knaca 1

TeKyfla
roA111Ha

0029

050 MAeO 059

288

HanoMeHa
6poj

~o

0058
0059
0060

94
10.955

10.179

0061

(0063+0064+0065+0066+0067)

0062

230 MAeO 239

1. KpaTKop04Hlll KpeAlllTlll 111 nnacMaH111 MaTlll4Ha 111 3ae111cHa npaeHa nl'~

0063

231M AeO 239

2. KpaTKop04Hlll KPEAlllTlll 111 n11acMaH111 ocrana noee3aHa npaeHa n111ua

0064

232 MAeO 239

3. KpaTKOT04Hlll KpeAlllTlll 111 3c:jMoa111 y 3eMlblll

0065

233 MAeO 239

4. KpaTKOT04Hlll KpeAlllTlll 111 3ajMoe111y111HocrpaHcrey

0066

5. Ocran111 KpaTKOp04Hlll cPlll H0Hc111jcKH nnacMaH111

0067

1.171

24

VII . roTOBli1HCKli1 EKBli1BAJ1EHTli1 li1 roTOBV1HA

0068

6.959

37.679

27

VIII. nOPE3 HA AO.QATY BPEAHOCT

0069

485

488

IX. AKTV1BHA BPEMEHCKA PA3rPAHli1YEfbA

0070

945

8

234,235,238
MAeO 239

28 OCMM 288

34 .556

33.385

V13HOC
rpyna
pa4yHa ,
pa4YH

n03V1 L1 V1JA

AOn

HanoMeHa
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4

1

A. YKYnHA AKT~BA = nocnOBHA ~MOB~~HA

TeKyna
rOAi.IHa
5

npeTXOAHa rOAi.IHa
Kpajtt.e era tt.e
31.12.2014

no4eTHO cratt.e
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7

0071

1. 552 .058

1.510.038

0072

162.930

162.930

(0402+0411-0412+0413+0414 +04 15-0416+041 7+
0420-0421 ) >= 0 = (0071-0424-0441-0442)

0401

1.468.402

1.474.354

30

I. OCHOBHV1 KAm-1TAn
(0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)

0402

1.471 .782

1.471 .782

300

1. AK41<1jcKi.1 Kani.1ran

0403

301

2. YAeni.1 APYUJTaea ca orpaHw-ieHoM OAroeopHoUJfly

0404

302

3. YnoJi.1

0405

303

4. Ap>t<aeHi.1 Kani.1ran

0406

1.457.309

1.457.309

304

5. APYUJTBeHi.1 Kani.1ran

0407

14.473

14.473

305

6. 3aAPy>KH"1 YAeni.1

0408

306

7. EMi.1 ci.10Ha npeMi.1ja

0409

309

8. Ocrani.1 ocHOBHi.1 Kani.1ran

04 10

31

II. YnV1CAHV1 A HEYnnAliEH l1 KAnV1TAn

0411

047 i.1 237

Il l. OTKYnibEHE conCTBEHE AKL\lliJE

0412

IV. PE3EPBE

0413

2.397

2.388

528

124

(0001+0002+0042+0043)
88

T:>. BAH6~flAHCHA AKrnBA
nAC~BA
A . KAn~TAn

32

v. PEBAnOPV13AL1V10HE
330

33 OClllM 330

PE'.: EPBE no OCHOBY
PEBAnOPV13AL1V1JE HEMATEPV1JAflHE V1MOBV1HE ,
HEKPETHV1HA, nocTPOJEl-bA V1 onPEME
VI. HEPEAflV130BAHV1 A05V1 -lV1 n o OCHOBY XAPTV1JA
OA BPEAHOCTV1 V1 APYrl!IX KOMnOHEHTV1
OCTAnor CBE05YXBATH J r PE3YnTATA
(nor pa>KHa canAa pa4yHa rpyne 33 oci.1M 330)

0414

0415

VI I. HEPEAflV130BAHV1 rY5V1 -lV1 n o ·JCHOBY XAPTV1JA
OA BPEAHOCTV1 V1 APYn1X KOMn OHEHTV1
OCTAnor CBE05YXBATHOr PE3YnTATA
(AyroeHa canAa pa4yHa rpyne 33 oci.1M 330)

0416

34

VIII. HEPACnOPET:>EHV1 A06V1TAK
(0418+0419)

04 17

340

1.

34 1

2. Hepacnope~eHi.1 A06i.1raK re Kyhe rOAi.IHe

35

X. rY5V1TAK (0422 + 0423)

33 OClllM 330

Hepacnope~eHi.1

60

0418

A06i.1raK paHi.1j111x rOAlllHa

60

0419
0420

IX. Y4EWliE 5E3 nPABA KOHTPOnE
(0422+0423)

0421

6.305

350

1. ry6 111TaK paH"1j"1X rOAlllHa

0422

351

2. ry6111TaK TeKYfle rOAlllHe

0423

6.305

0424

16.961

6.563

0425

6.298

6.563

6.298

6.563

40
400
401

6. ,QYrOP04HA PE3EPB~CAlbA ~ 06ABE3E
(0425+0432)
I. AYroP04HA PE3EPBV1CAl-bA
(0426+0427+0428+0429+0 430+0431 )

1. Pe3epei.1catt.a rpoUJKoea y rapaHTHOM pot<y

2. Pe3epei.1catt.a aa rpoUJKoee- o6Haen.att.a
np111pOAHlllX 5orarcraea

0426
0427

403

3. PeJepe111catt.a Ja rpoUJKoee pecrpyrryi.1patt.a

0428

404

4. Pe3epe111catt.a aa HaKHaAe
JanocneHi.1x

0429

405

5. Pe3epei.1catt.a Ja rpoUJ Koee cy,£1 cK111 x cnopoea

0430

6. Ocrana AYropo4Ha pe3epe1-" catt.a

0431

I. AYroP04HE 05ABE3E
(0433+0434+0435+0436+0 437+0438+0439+0440)

0432

10.663

0433

10.663

402 111409
41

111

Apyre 6eHeqrn4111je

410

1. 06aeeJe Koje ce Mory

411

2. 06aeae3e npeMa M3Tlll4H"1M
ni.14i.1Ma

412

3. 06aeeae npeMa ocran111M noeeJaH111M npaeH1<1M 111<141<1Ma

K OHee p roea r~
Ill

y Kani.1ran

33B"1 CH"1M npaBHi.IM

0434
0435

V'13HOC
rpyna
paYyHa,
paYYH

n03V1l.jV1JA
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rOAHHa

4

5

npeTXOAH3 fOAHHa
Kpajtt.e cratt.e
31 .12.2014.

noYerHo cratt.e

6

7

4. 06aseJe no eMHroeaHH xap1Hja1.1a OA epeAHocrn
y nepHOAY Ay>t<eM OA rOAHHY AaHa

0436

414

5 . .QyroropYHH KpeAHrn H JajMOBH 'i Jer.IJbH

0437

415

6 . .QyroropYHH KpeAHrn H JajMOBH 'i HHOCTpaHCTBY

0438

416

7. 06aeeJe no ocHoey cjrnHaHci.1 jKor nHJHHra

0439

419

8. Ocrane AyropoYHe 06aee3e

0440

498

B. OAflO>KEHE noPECKE 06ABE3E

0441

23.298

21 .046

r. KPATKOPOl.!HE 06ABE3E

0442

43.397

8.075

0443

1.172

413

42 AO 49
(OC"1M 498)
42

(0443+0450+0451+0459+046C+0461+0462)
I. KPAT OP04HE Cl>V1HAHCV1Jl<E 06A3E3E
(0444+0445+0446+044 7+0448+•) 449)

420

1. KpaTKOPOYHH KpeAillrn OA MarnYHillX ill 33BHCHHX
npaeHillX nH4a

0444

421

2. KpaTKopOYHH KpeAHrn OA OCTam1x noeeJaHHX npa8HillX

0445

422

3. KpaTKopoYHH KPeAillrn H JajMOBlll y JeMJbH

0446

423

4. KparKOpOYHH KpeAillrn ill 3ajMOBlll y HHOCTpaHCTBY

0447

427

5. 06aee3e no ocHoey cranHillX cpeACTa ea H cpeAcraea
06ycra0JbeHor nocnoeatt.a H3Mett.eHillX npoAajH

0448

6. Ocrane KP3TKOPOYHe cjJHHaH CHjCKe ooaee3e

0449

424,425,
426 11429
430

II. nPV1MJbEHV1 ABAHCV1 , .QEr031-1TV1 V1 KAYl.jV'IJE

0450

Ill. 06ABE3E 1113 nocnoBAf-bA
(0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)

0451

431

1. .Qo6aeJbaYH - MarnYHa ill 3a0 ~cHa np3eHa n114a
y 3eMTbH

0452

432

2 . .Qo6a8JbaYH - MarnYHa H 338 ~ CHa np 3BHa nH4a
y illHOCTpaHCTBY

0453

433

3 . .Qo6a0JbaYi11 - ocrana noeeJaHa npa0Ha nill4a
y 3eMJbH

0454

434

4 . .Qo6asJbaYill - ocrana no0e3aHa npaeHa nill4a
y illHOCTpaHCTBY

0455

435

43 OC"1M 430

1.172
44
16.412

7.093

16.412

7.093

5 . .Qo6a0JbaYH y JeMJbill

0456

436

6 . .Qo6a8Jb34ill y illHOCTpaHCTBY

0457

439

7. Ocrane 06aee3e H3 nocnoea -1>a

0458

44,45 1146

IV. OCTAnE KPATKOP04HE 0 6A8E3E

0459

5

796

47

v. 06ABE3E no OCHOBY nOPE3A HA

0460

946

142

.QO.QATY BPE.QHOCT

48
49 OCl1M 498

89

y
AaHa

VI. 06ABE3E 3A OCTAnE nOPE3:: , .QOnPV'IHOCE
V1 .QPYrE .QA>K6V1HE

0461

VII . nACV'IBHA BPEMEHCKA PA3rPAHV14Ef-bA

0462

,Q. rY6111TAK 1113HA,Q BlllClllHE KAnlllTAnA
(0412+0416+0421-0420-04- 7-0415-0414-0413041 1-0402) => 0 = (0441+0424+0442-0071) => 0

0463

°'F.>. YKYnHA nAClllBA
(0424+0442+0441+0401-0463) >= •)

0464

1.552.058

1.510.038

0465

162.930

162.930

E.

BAH6~11ACHA nAC~BA

,e&1jujf./
/,lj

£).!J.

24.862

3aKOHCKH3acrynHlllK

Jotr,.

rOAHHe

lonytt.aea npaeHo m11.-1e - npeA3eTHl<IK
Marn4Hlol 6poj

W1o1¢pa AenaTHocrn

nV15

3600

101437361

08584885

'

JKn 80,i],OBOA V1 KAHAnV13AL.1V1JA

Haa1o1e :
CeA1<1WTe :

V1HTJV JA. BOJBO,QE CTEnE 48

51f1flAHC YCnEXA
y neplllOAY OA --=0"-(-'--'::........:.
tl_·_ _ __ AO
rpyna
pa4YHa,
pa4YH

no3Vll..IV1JA
2

1

2 0 11 -S-· . roA111He
HanoAon Me Ha
6poj
3

4

- y XIMbaAaMa A"1Hapa Vl3HOC
npeTXOAHa
TeKyfla
rOAlolHa
rOAl<IHa
6
5

A. nPll1XOA111 111 PACXOA111 1113 PEAOBHOr nocnOBAfbA
I. nOCJlOBHVl nPVlXO,QVl
(1002+1009+1016+1017}

1001

60

II. nPVlXO,QVl O,Q nPO,QAJE P05E
(1003+1004+1005+1006+1007+1008)

1002

600

1. np1o1XOAl<I OA npOAaje po6e Marn4HlolM "'3aBl<ICHlolM npaBHlolM n1o141<1Ma
Ha AOManeM Tp>Kl<IWTY

1003

601

2. np1o1XOAl<I OA npoAaje po6e Marn4HlolM "' 3aBl<ICHlolM npaBHlolM n1o141<1Ma
Ha lolHOCTpaHOM TPlKl<IWTY

1004

602

3. n p1o1XOA1<1 OA npoAaje po6e ocTan1<1M noee3aH1<1M npaeH1<1M n1o141o1Ma
Ha AOManeM TP>Kl<IWTY

1005

603

4. np1o1xoA1<1 OA npoAaje poEe ocTan1o1M noee3aH1<1M npaeH1<1M n1o141o1Ma
Ha lolHOCTpaHOM Tp>KlolWTY

1006

604

5. np1o1XOAl<I OA npOAaje poce Ha AOManeM Tp>KlolWTY

1007

605

6. np1o1XOAl<I OA npOAaje po5e Ha lolHQCTpaHOM Tp>KlolWTY

1008

61

Ill. nPVlXO,QVl O,Q nPO.QAJE nPOV13BO.QA V1 YCJlYrA
(1010+1011+1012+1013+ 1014+1J15)

1009

610

1. np1o1XOAl<I OA npOAaje rOTOBloll< np01o13BOAa lol ycnyra Marn4HlolM lol
3ae1<1CHl<IM npaBHlolM n1o141<1Ma Ha AOManeM Tp>KlolWTY

1010

611

2. np1o1XOAl<I OA npOAaje roTOBlolX np01o13BOAa "'ycnyra Marn4HlolM "'
38BlolCHlolM npaeHlolM n1o141o1Ma !-'a lolHOCTpaHOM TplKlolWTY

1011

612

3. np1o1XOAl<I OA npoAaje rOTCBlolX np01<13BOAa "'ycnyra OCTanlolM noee3aHlolM
npaBHlolM n1o141o1Ma Ha AOManeM Tp>KlolWTY

1012

613

4. np1o1XOAl<I OA npOAaje roTCBlolX npC1o13BOAa "'ycnyra OCTanlolM noee3aHl<IM
npaBHl<IM n1o141o1Ma Ha l<IHOCTpaHOM Tp>K1<1WTY

1013

614

5. np1o1XOAl<I OA npOAajeroTOlllolX np0113BOAa"' ycnyra Ha AOMafleM TP>Kl<IWTY

1014

615

6. np1o1XOAl<I OA npoAaje rOTOBlolX npolol3BOAa "'ycnyra Ha lolHOCTpaHOM
Tp>Kl<IWTY

1015

64

Ill. nPVlXO,QVl O,Q nPEMVlJA, CY5BEHL.1V1JA, ,QOTALIVlJA,
,QOHALIVlJA V1 en ..

1016

65

IV. ,QPYrVl nocnoBHVl nPl.-1XO,QV1

60 AO 65,
OC"1M 62 "163

153.926

156.542

153.445

156.542

153.445

1017

209

481

6 . nocnoBHll1 PACXO.Qll1
(1019-1020-1021+1022+'023+1024+1025+1026+1027+
1028+1029) >= 0

1018

170.764

162.445

I. HA5ABHA BPE,QHOCT nPO,QATE P05E

1019

PACXOA111 1113 PEAOBHOr ll OCflOBAfbA

~

>'O

156.751

::c

50 AO 55,
62 "163

0
N

.....
"'

50

0

62

11. nPVlXO,Q O,Q AKTVlBVlPAl-b A Y4V1HAKA V1 P05E

1020

630

Ill. noBEnAfbE BPE,QHOC V1 3Am1XA HE,QOBPWEHVlX V1
roTOBVlX nPOV13BO,QA 11 HE,QOBPWEHVlX YCJlYrA

1021

631

IV. CMAfbEfbE BPE,QHOCH1 3AnV1XA HE,QOBPWEHVlX V1
roTOBVlX nPOV13BO,QA V1 HE,QOBPWEHVlX YCJlYrA

1022

V. TPOWKOBVl MATEPVlJAJlA

1023

13.794

7.396

513

VI. TPOWKOBVl roPVlBA V1 EHEPrv JE

1024

32 .954

28.924

52

VII. TPOWKOBVl 3APA,QA, HAKHA,QA 3APA,QA V1
OCTAJlVl JlV14HV1 PACXO,QVl

1025

69.654

74.458

53

VIII. TPOWKOBVl nPOV13BOAHV1X YCJlYrA

1026

5.755

7.001

540

IX. TPOWKOBVl AMOPTV13AL.\V1JE

1027

32.352

33.246

c:

Ill

N
0
N

<9
._
;:;

"'

§
~

Vl

::c

51 OC"1M 513

rpyna
pa4YHa .
pa4YH

no31t1L..(1t1JA
2

1
541 AO 549
55

66
66 OC"1M 662,
663 "1 664
660

XI. HEMATEPlt1JAnHlt1 TPOWKOBV1

1029

15.918

10.638

8. nocnOBHlt1 ,Q051t1TAK (1001-1018) >= 0

1030

r. nOCJlOBHIA rY61ATAK (1018-1001) >= 0

1031

14.013

8.519

A. <l>IAHAHCIAJCKIAnPIAXDAIA
(1033+ 1038+ 1039)

1032

7.888

8.285

I. Cl>lt1HAHClt1JCKlt1 nPlt1XOQlt1 O,Q nOBE3AHlt1X n1t1L1A lt1 OCTAnlt1
C>lt1HAHClt1JCKlt1 nPlt1XO,Qlt1 (1034+1035+1036+1037)

1033

1. ¢11HaHCl1jCKl1 np11XOAl1

1034

7.888

8.285

7

5

7

5

7.881

8.280

Of;

MaTl14Hl1X 11 3aBl1CHl1X npaBHl1X n114a

1035

665

1036

669

4. OcTan111 qmHaHc11jc1<11

1037

662

II. nPlt1XO,Qlt1 O,Q KAMATA (O,Q TPEnlt1X n1t1L1A)

1038

Ill. no31t1Tlt1BHE KYPCHE PA3nlt1KE lt1 no31t1Tlt18Hlt1 E¢EKTV1
BAnYTHE KMY3YnE (nPEMA TPEnlt1M n1t1L11t1MA)

1039

"D. Cl>IAHAHCIAJCKIA PACXOAM
(1041+1046+1047)

1040

I. ¢ilt1HAHClt1JCKlt1 PACXO,f\lt1 ~13 O,QHOCA CA nOBE3AHlt1M
nPABHlt1M n1t1L11t1MA lt1 OCTAnlt1 ¢ilt1HAHClt1JCKlt1 PACXO,Qlt1
( 1042+ 1043+ 1044+ 1045)

1041

560

1. <l>11HaHCl1jCKl1 paCXOAl1
npasH11M n11411Ma

1042

561

2. Cl>11HaHCl1jCKl1 pacXOA11 113 OAHOCa ca OCT8fll1M nose3aHl1M
npasH11M n11411Ma

1043

565

3. PaCXOA11 OA Y4ewna y ry'511TKy np11APY>KeHl1X npaBHl1X n114a
11 3ajeAH114K11X noAyxBaTa

1044

4. 0CTafll1 ¢11HaHCl1jCKl1 pa:<OAH

1045

II. PACXO,Qlt1 KAMATA (n PEMA TPEnlt1M n1t1L(lt1MA)

1046

II. HErATlt1BHE KYPCHE PA3nlt1KE lt1 HErATlt18Hlt1 ECl>EKTV1
BAnYTHE KMY3YnE (rPEMA TPEnlt1M n1t1L11t1MA)

1047

E. .Q061ATAK IA3 Cl>IAHAHCIAPAl-bA (1032-1040)

1048

>K. rY61ATAK IA3 4>1AHAHCl1PAl-bA (1040-1032)

1049

683 11 685

3. nPIAXOAIA OA YCKJlA"DIABAl-bA BPEAHOCTIA OCTAJlE IAMOBIAHE
KDJA CE IACKA3YJE no Cl>EP BPEAHOCTIA KP03 61AJlAHC YCnEXA

1050

2.054

1.067

583 "1 585

IA. PACXOAIA OAYCKJlA"DVIBAl-bA BPEAHOCTIA OCTAJlE IAMOBIAHE
KOJA CE IACKA3YJE no Cl>EP BPEAHOCTIA KP03 61AJlAHC YCnEXA

1051

826

73

67 1168, OC"1M
683 11685

J. OCTAJllA nPIAXOAIA

1052

940

3.973

57 11 58, OCl1M
583 11 585

K. OCTAJllA PACXOAIA

1053

1.033

1.038

Il . .Q061ATAK IA3 PEAOBHOr nocnOBAl-bA nPE onPE31ABAl-bA
(1030-1031+1048-1049+ 1050-1051+1052-1053)

1054

lb. rY61ATAK IA3 PEAOBHOr nOCJlOBAl-bA nPE onPE31ABAl-bA
(1031-1030+ 1049-1048+ 10:51-1050+ 1053-1052)

1055

69 - 59

M. HETO A061ATAK nOCJlOBAl-bA KOJE CE 06YCTABibA,
ECl>EKTIA nPOMEHA PAYYHOBOACTBEHIAX nOJllATIAKA
IA IACnPABKA rPEWAKA IA3 PAHIAJIAX nEPIAOAA

1056

59. 69

H. HETO rYSIATAK nOCilOBAtbA KOJE CE OSYCTABibA,
PACXOAIA nPOMEHA PAYYHOBO.QCTBEHIAX nOillATIAKA
IA IACnPABKA rPEWAKA IA3 PAHIAJIAX nEPIAOAA

1057

tb . .QOSIATAK nPE onPE31ABAtbA (1054-1055+1056-1057)

1058

0. rYSIATAK nPE onPE31ABAl-bA (1055-1054+1057-1056)

1059

566 11 569
562
563 11 564

r:.0

@

4

1028

2. ¢11HaHc11jcK11 np11xoA11 011. ocranHx noseaaH11x npasH11x n111.1a

56 OC"1M 562,
563 11 564

0
N

3

X. TPOWKOBV1 ,QYrGPOYHlt1X PE3EPBlt1CAl-bA

lt13HOC
TeKyfla
npeTXOAHa
rOA11Ha
rOA11Ha
5
6
337
782

3. np11XOAl1 OA Y4ewna y A-J611TKY np11APY>KeHl1X npaBHl1X n114a
"aajeAHH4KHX noAyxBaT3

56

0
N

HanoMeHa
6poj

661

66311664

~
>"c
J:
"'
"'.....

Aon

....

"'

"S

E
~J:

np11xo~11

11~

OA HOCa ca MaTl14Hl1M 11 3aBl1CH11M

3.690
4.997

3.690
4.997

n. nOPE3 HA .QOSIATAK
721

I. nOPECKlt1 PACXOA

nEP~1 0,[;A

1060

AeO 722

II. O,QnO>KEHlt1 nOPECKlt1 PACXO,Qlt1 nEPlt10,QA

1061

AeO 722

111. 0,QI10>KEHV1 nOPECKlt1 nPL1XO,Qlt1 nEPlt10AA

1062

P. IACnilAnEHA IllAYHA nPIAMAtbA nOCilO.QABlV\

1063

C. HETO .Q061ATAK (1058-1059-1060-1061+1062-1063)

1064

T. HETO rY61ATAK (1059-1058+1060+1061-1062+1063)

1065

723

1.308

3.630

60
6.305

rpyna
pa4yHa ,
pa4YH

no3V11..1V1JA

1

2

li13HOC

Aon

HanoMeHa
6poj

TeKyfla
rop,i.1Ha

npeTXOP,Ha
rop,i.1Ha

3

4

5

6

I. HETO A06111TAK KOJIA nP1t1nAAA MAtblt1HCKlt1M YI1ArA41t1MA

1066

II. HETO A061t1TAK KOJIA nPtmAAA BEnlt1HCKOM BilACHIAKY

1067

Ill. HETO rY61t1TAK KOJIA nPE-1nAAA MAtblt1HCKlt1M YI1ArA41t1MA

1068

IV. HETO rY61t1TAK KOJIA nPtmAAA BEnlAHCKOM BilACHIAKY

1069

V. 3APAAA no AKL.11t1Jlt1

1. OcHOBHa 3apa.o,a no

aK4 ~ji.1

2. YMatt.eHa (pa3eop,tt.eHa) 3apa.o,a no aK4i.1ji.1

Y
p,aHa

il117wv
IS· o~ ,!tJl6~

1070
1071

3aKOHCK11 3acTynHi.1K
rOP,i.1He
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rpyna
paYYHa.
pa4YH

n03111[4111JA

Aon

HanoMe Ha
6poj

TeKyna
rOAlllHa

1

2

3

4

5

il13HOC
npeTXOAHa
fOAlllHa

6

A: HETO PE3Y11ATAT H3 rocnOBAtbA
I. HETO A06111TAK (AOn 1064;

2001

II. HETO rY6111TAK (AOn 1065;

2002

60
6.305

6. OCTAilH CBEOSYXBATHH .Q06HTAK HilH rYSHTAK
a) CTaeKe Koje Hefle 6111TI1 peKnac11¢11KoeaHe y 61111aHcy ycnexa
y 6YAYfllllM nepHOAHMa

1. npoMeHe pesanop1113a411 je HeMaTep11janHe lllMOBlllHe, HeKpeTHlllHa ,
nocTpoje11>a 111 onpeMe
330

a) nosefla11>e pesanop113al..lf'IOH11x pe3eps111
6) cMa11>e11>e

pesanop1113a4~1 0H~1x

2. AKTyapCKl1 A06111411 111n111

~61114111

pe3eps111

2003
2004

no OCHOBY nnaHOBa Ae¢111HlllC8Hl1X

np11Ma11>a
331

a) A06111411

2005

6) ry6111411

2006

3. .Qo6114111111n111 ry61114111 no o : Hosy ynara11>a y snacHlllYKe lllHCTPYMeHTe
Kan111rnna
332

a) A061114111

2007

6) ry61114111

2008

4. .Qo61114111 111n111 ry61114111 no ocHosy YAena y ocTanoM cseo6yxsaTHOM
A0611TKY 11n111 ry6111TKY
333

np111~py>1<eH~1x

APYUJTasa

a) A061114111

2009

6) ry61114111

2010

6) CTaeKe Koje HaKHaAHO 11.1ory 611TH 6111TH peK11ac11cp11KoeaHe y
61111aHcy ycnexa y 6YAYllHMI nepHOAHMa

1. Ao61114111 11n111 ry6114111 no ocHosy npepaYyHa cp111HaHc111jcK111x
1113seUJTaja lllHOCTpaHor nocnosatt:a
334

a) A06111411

2011

6) ry611411

2012

2. .Qo611411 11n11 ry611411 OA 111Hc,-pyMeHaTa 38UJTl1Te HeTo ynara11>a
y 11HocTpaHo nocnosa11>e
335

a) A0611411

2013

6) ry611411

2014

3 . .Qo61141111n111 ry61114111 no OCHOBY lllHCTpyMeHaTa 38UJTl1Te p11311Ka
(xe1,1111Hra) HOB48HOr TOKa
336

a) A061114111

2015

6) ry61114111

2016

4 . .Qo6114111111n11 ry6111411 no OCHOey xapT111ja OA speAHOCTlll
pacnono)f(111B11x 3a npoAaj)
337

a) A05111..ll1

2017

6) ry611411

2018

528

rpyna
pa4YHa,
pa4YH

1

n03111L!lllJA

2
I. OCTAnlll 5PYTO CBE05YXBATHlll ,Q05111TAK
(2003+2005+2007+2009 r 20 11+2013+2015+2017) (2004+2006+2008+2010 r 20 12+2014+2016+2018)) >= 0

Aon

HanoMeHa
6poj

TeKyfla
fOAHHa

3

4

5

2019

lil3HOC
npeTXOAHa
rOAHHa

6

528

II. OCTAnlll 5PYTO CBE05YXBATHlll rY5111TAK
~004+2006+2008+2010 r 20 1 2+2014+2016+2018) (2003+2005+2007+2009+20 11+2013+2015+2017) >= 0

2020

Ill. noPE3 HA OCTAnlil CBE05YXBATHlll ,Q05111TAK 111n111
rY5111TAK nEPlllO,QA

2021

IV. HETO OCTAnlil CBE05YXBATHlll ,Q05111TAK
{2019-2020-2021 ) >= 0

2022

V. HETO OCTAnlil CBE05 YXBATHlll rY5111TAK
{2020-2019+2021 ) >= 0

2023

528

B. YKYnAH HETO CBE05YXBATHlf1 PE3YI1ATAT nEPlf10AA

Y
AaHa

I. YKYnAH HETO CBE05Y'XBATHL1 ,Q05111TAK
(2001-2002+2022-2023 ) >= 0

2024

II. YKYnAH HETO CBE05YXBATHlll rY5111TAK
(2002-2001 +2023-2022 ) >= 0

2025

r. YKYnAH HETO CBOY5YXBATHlf1 A051f1TAK lf1lllf1 rY51f1TAK
(2021+2028) =Aon 2024 = o 1.1111-1 Aon 202s > o

2026

1. npHnHCaH eeflHHCKHM er aCHHl..lHMa KanHTana

2027

2. npHnHCaH enaCHHl..lHMa IOjH HelVajy KOHTpony

2028

U11f11-i ll
JS ·<JJ. ..1016 .

roAHHe
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onytbaea npae Ho m1L\e - npeAaerHlllK
MaTlll4Hill 6poj

W111cppa AenarHocrn
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08584885

3600

101437361

Haa111e:
CeA11tLUre :

JKn 80,[\0 BO.Q 111 KAHAnlt13AL.1111JA
ltlHT:>l/iJA BOJBO.QE CTEnE 48

lf13BEWTAJ 0 TOKOBlf1MA roTOBlf1HE
o~ ·

o -1 li13HOC

n 0 3 VI

L!

~1

JA

1

Aon
2

TeK)'fla roA11tHa

nperXOAHa
rOAlllHa

3

4

A. TOKOBH roTOBHHE H3 nocnOBHHX Al<TlllBHOCTlll
I. np111n111e111 roroe111He 1113 nocnoeH111x aKr111eHoc11111 (1 AO 3)

3001

208.503

171 .702

1. npoAaja 111 npM!beH111 aeaHc111

3002

163.698

165.418

2. np11tMJbeHe KaMare 1-13 nocnOBHlllX aKTlllBHOClill

3003

15.628

5.131

3. Ocran111 np111n111e111 1113 peAOBHOr nocnoeatba

3004

29.177

1.153

II. 0An111e111 roroe111He 1113 nocnoeH111x aKT111eHocr11 (1 AO 5)

3005

158.072

143.429

1. li1cnnare A06aelba1.1111Ma 111 Aar111 aeaHClll

3006

76 .965

57.771

2. 3apaAe . HaKHaAe 3apaAa 111 ocran111 n1111.1H111 paCXOAlll

3007

74 .347

75.170

3. nnafleHe KaMare

3008

5

4

4. nope3 Ha A06111raK

3009

5. 0Afl111Blll no OCHOBY ocran111x jaBHlllX npillXOAa

3010

6.755

10.484

Ill. Hero np111111e roroe11He 113 noc11oeH11x aicn1eHocr11 (I - II)

3011

50.431

28.273

IV. Hero OA1111B roroe11He 113 noc11oeH11x aKT11 aHocr11 (II - I)

3012

46.729

3.828

46 .729

3.828

46 .729

3.828

6. TOKOBH roTOBHHE H3 AKTlllBHOCTlll HHBECTlllPAlbA
I. np111n111e111 roroe111He 1113 aKTlllBHOCTlll lllHBeCTlllpa-i,a (1 do 5)

3013

1. npoAaja aKl\111ja 111 YAena (Hero np111n111e111 )

3014

2. npoAaja HeMarep111jan H111x ynaratba , HeKperHv Ha, nocrpojetba ,
onpeMe 111 ocran111x cpeAcraea

3015

3. Ocran111 cp111HaHc111jcK111 nnacMaH111 (Hero np111n111e )

3016

4. nplllMJbeHe KaMare 1113 aKTlllBHOCTlll lllHBeCT111patba

3017

5. np111MJbeHe AlllBlllAeHe

3018

II. Ocran111 OAn111e111 roroe111He 1113 aKT111eHocr111 11tHeecT111 patba (1 AO 3)

3019

1. Kynoe111Ha aK4111ja 111 YAena (Hero OAn111e111)

3020

2. Kynoe111Ha HeMarep111janH111x ynaratba , HeKperH ~ Ha . nocrpojett.a , onpeMe
111 6111onoLUK111x cpeAcraaa

3021

3. Ocran111 cp111HaHc111jcK111 nnacMaH111 (Hero OAn111ev)

3022

Ill. Hero np111111e roroe11He 113 aKT11eHocr11 11Heecn1patt>a (I - II)

3023

IV. Hero OA1111B roroe11He 113 aKT11eHocr11 11Heecr11pa1t>a (II - 1)

3024

V1JHOC
n 0 3

~1

L.\

V1 J A

Aon

1

2

TeKyfla rOAl-IHa
3

nperXOAHa
rOAl-IHa
4

B. TOKOBlrl roTOBlrlHE "13 AKTlr1BHOCTlr1 ll>lr1HAHClr1PAlbA
I. npl-lnl-IB rorOBl-IHe l-13 aKTlolBHOCTH cjll-IHaHClolpatt.a (1

Y

~O

5)

3025

135

1. Yeeflatt.e ocHOBHor Kanl-lrana

3026

2. Ayropo4Hl-1 KPeAl-lrn (Hero npl-lnl-IB)

3027

3. KparKop04HH KPeAHrn (Hero npHnl-IB)

3028

4. Ocrane AYropoYHe 06aee3e

3029

5. Ocrane KParKopoYHe o6aee3e

3030

II. 0AnHBH roroBHHe H3 aKrnBHocrn cjlHHaHclolpatt.a (1 AO 6)

3031

1. OTKyn concreeHHX aKL1Hja H YAena

3032

2. Ayropo4HH KpeAHTH (oAnH e)

3033

3. KpaTKopoYHl-1 KpeAHrn (oAnHB)

3034

4. Ocrane oa6eee3e

3035

5. <l>HHaHCHjCKH nH3HHr

3036

6. V1cnnafleHe Al-IBHAeHAe

3037

Ill. Hero np1m111e roroe111He 1113 aKTHBHOCTlll ¢HHaHc111patt.a (I - II)

3038

IV. Hero OAflHB roroe11He 113 aKT11eHocr11 <jl111HaHc11patt.a (II -1)

3039

34.422

796

r. CBErA nPlr1Illr1Blr1 r OTOBlrlHE (3001+301 3+302 5)

3040

208.638

171 .702

.Q. CBErA O.Qillr1Blr1 roTOBlrlHE (3005+3019+3031)

3041

239.358

148.053

D . HETO nPlr1Illr1B roTOBlrlHE (3040-3041)

3042

E. HETO 0.QillrlB roTOBlrlHE (3041-3040)

3043

30.720

>K. rOTOBlrlHA HA nO"lETKY OE>PA"lYHCKOr nEPlr10.QA

3044

37 .679

14.030

3. n031r1Tlr1BHE KYPCHE PA3Illr1KE no OCHOBY nPEPA"lYHA roTOBlrlHE

3045

"1. HErArnBHE KYPCHE PA3Illr1KE no OCH OBY nPEPA"lYHA roTOBlrlHE

3046

J. roTOBlrlHA HA KPAJY OE>PA"lYHCKOr nEPlr10.QA
(3042-3043+3044+3045-3046)

3047

6.959

37.679

/J 11~t.1cJt.1

AaHa

If <2.6. Ro f G.

135

34.557

34.557

796

23.649

3aKOHCKH sacrynHHK
rOAl-IHe

796

nonytt>aea npaeHo 1rn4e - npeA3eTHlllK
Marn4Hlll 6poj

W111¢pa AenaTHOCTlll

rn10

08584885

3600

101437361
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Ce,11111wTe :

l-13BEWTAJ 0 nPOMEHAMA HA KAnlttTAflY
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y nepl'10AY OA

n A.

~ '1

AO

I

t 2,

,p._ 04..r ·. roA1o1He
- y x11111><1AaMa AlllHapa KoMnOHeHTe ocranor
pe:rymara

KoMnotteHTe Kan111Ta11a
Pe,11.
6poj

on111c
Aon

1

2

30
OcHOBHlll
Kan1-1Tan

Aon

31
Yn111caH111 a
Heyn11alieH111
Kan111Ta11

AOn

Aon

5

4

3

32
Pe3epee

35
ry61-1rat<

Aon

047 Ill 237
OTKynn,eHe
COllCTBeHe
aKl..l"1je

34

AOn

Aon

8

7

6

Hepacnopel'JeH"1
A00"1TaK

9

no4eTHO CTatt>e Ha AaH 01.01 .
1.

Vl

>
c

"O

2.

..,."'

:c
.-<
0

"'r:,
"'
@

a) AYrDBHlll canAO pa4yHa

4001

4019

4037

4055

4073

4091

4109

6) noTpa>KHlll CanAO pa4yHa

4002

1.471 .783 4020

4038

2.388 4056

4074

4092

3 .981 4110

a) 111cpaeKe Ha AYfOBHOj CTpaHlll pa4ytta

4003

4021

4039

4057

4075

4093

4111

6) 111cpaeKe Ha noTpa>Kttoj cTpaHM pa4YHa

4004

4022

4040

4058

4076

4094

4112

a) KOplllroBaHlll AyrOBHlll canAO pa4yHa
(1 a + 2a - 26) >= 0

4005

4023

4041

4059

4077

4095

4113

6) Kop111roeaH111 n0Tpa>1<H111 canAO pa4yHa
(16 - 2a + 26) >= O

4006

1.471.783 4024

4042

2 .388 4060

4078

4096

3.981 4114

4007

1 4025

4043

4061

4079

4097

3 .981 4115

4008

4026

4044

4062

4080

4098

60 4116

a) AYrDBHlll canAO pa4yHa (3a + 4a - 46) >= 0

4009

4027

4045

4063

4081

4099

4117

6) noTpa>t<Hlll canAO pa4yHa (36 - 4a + 46) >= 0

4010

1.471 .782 4028

4046

2 .388 4064

4082

4100

60 4118

111cnpaeKa MaTep111janHo 3Ha4ajHMX rpewaKa 111
npoMeHa pa4yHOBOACTBeHlllX nom11T111Ka

'E

Kop111roeaHo no4eTHO CTatt>e Ha AaH 01.01.

0
0

3.

"'

:;
E

~
VI

npoMeHe y npeTXOAHOj

:c

4.

rOAlllHlll

a) npoMeT Ha AYfOBHOj CTpaH111 p34ytta
6) npoMeT Ha noTpa>KHoj cTpaH111 pa4yHa
CTatt>e Ha KPajy npeTXOAHe roA111He 31 .12.

5.

330
Peea11op1113al..l"10He
pe:iepee

KoMnoHeHTe ocianor
pe:iyrmrra

KoMnoHeHTe KanHTaila
Pe,q.
6poj

on111c
AOn

1

2

Aon

3

V1cpaeKa MaTep1.1ja11Ho JHa,1ajH1.1x rpewaKa
npoMeHa pa4yHOBOACTBeHVIX no111.1rnKa
6.

30
0cHOBHVI
KanVITaJl

31
YnV1caHV1 a
HeynnalieHVI
KanVITan

Aon

32
Peaepee

AOn

5

4

35
ry6ITTaK

Aon

047 VI 237
On<)lnfbeHe
concraeHe
aKL1V1je

AOn

Aon

VI

a) 1.1cpaeKe Ha AYrOBHOj CTpaH1.1 pa4yHa

4011

4029

4047

4065

4083

4101

4119

6) 1.1cpaeKe Ha noTpa>KHoj cTpaH1.1 pa4yyHa

4012

4030

4048

4066

4084

4102

4120

a) KOp1.1roeaH1.1 AyrOBHVI Ca11AO pa4yHa
(5a + 6a • 66) >:;; 0

4013

4031

4049

4067

4085

4103

4121

6) 1<0pi.1roB3Hl.1 noTp3)KHVI C311AO pa•1yHa
(56 - 6a + 66) >= o

4014

1.471 .782 4032

4050

4Uoll

4086

4104

60 4122

a) npoMeT Ha AYrOBHOj CTpaHVI pa4yHa

4015

4033

4051

4069

6.305 4087

4105

60 4123

6) npoMeT Ha noTpa>KHoj CTpaH111 pa4yHa

4016

4034

4052

9 4070

4088

4106

4124

a) AYroBHVI ca11Ao pa4yHa (7a + Ba - B6) >= O

4017

4035

4053

4071

6 .305 4089

4107

4125

6) noTpa>KHVI Ca11AO pa4yHa (76 - Ba + B6) >= O

4018

1.471 .782 4036

4054

2 .397 4072

4090

4108

4126

Kop1.1roeaHO no4eTHO CTatt.e TeKYfle rOAVIHe Ha AaH

01 .01 .
7.

npoMeHe y TeKYflOj

B.

£.388

rOAVIHVI

CTatt.e Ha iq:>ajyTeKYfle roA111He 31 .12.
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330
PesanopVI3a41'10He
pe:iepee

9

B

7

6

34
Hepacnopel'jeHVI
AOOVITaK

KoMnoHeHTe KanMrana

333

332
331

Pe,11.

on111c

6poj

Aon

2

1

AKryapa<M
AOOMLIM
MnM ry6M4M

A On

10

Ao6M4M MnM
ry6M4M no
OCHOBY
ynaratt.a y
enaCHM4Ke
MHCTPY·
MeHTe
KanMrana

AOn

11

Ao6M4M MnM
ry6M4M no
OCH OBY
YAena y
OCTanOM
AOOMTKY MnM
ry61<1TKY np1o1APY>KeHHX
Apywraea

AOn

12

334 M335
Ao6M4M MnM
ry6ML1M no
OCH OBY
MHCOl"paHOr
nocnoeatt>a
Mnpepa4yHa
¢l"1HaHC"1jCKMX
1o13eewraja

Aon

336

337

Ao6M4M MnM
ry6M4M no
OCHOBY
xe1,1MHra
HOB4aHor

Ao6M4M MnM
ry6M4M no
OCHOBY
XOB pacnonO>K"1B"1X 3a
nPQAajy

Aon

101<.a

13

14

15

noYeTHO CTalbe Ha AaH 01 .01 .
1.

a) AYroBHlll canAO paYyHa

4127

4145

4163

4181

4199

4217

6) noTpa>KHlll CaJlAO paYyHa

4128

4146

4164

4182

4200

4218

a) 111cpaeKe Ha AyroeHoj cTpaH111 paYyHa

4129

4147

4165

4183

4201

4219

6) 111cpaeKe Ha noTpa>KHoj cTpaH111 paYyyHa

4130

4158

4166

4184

4202

4220

a) Kop111roeaH111 AyrOBHlll canAO pa-iyHa
(1a + 2a - 26) >= O

4131

4149

4167

4185

4203

4221

6) Kop111roeaH111 noTpa>KHlll canAO paYyHa
(16 - 2a + 26) >= O

4132

4150

4168

4186

4204

4222

a) npoMeT Ha AyroeHoj CTpaH111 paYyHa

4133

4151

4169

4187

4205

4223

6) npo MeT Ha noTpa>KHOj CTpaH lll paYyHa

4134

124 4152

4170

4188

4206

4224

111cpa8K3 M3T8plllj311MO 3M3•tajMlllX rpewaKa
Ill npoMeHa paYyHOBOACTBeHlllX no11111rnKa
2.

Kop111roeaHo noYeTHo cTatt.e Ha A aH 01 .01 .
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>"'Cl
c
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3.

I
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C>
N

N
C>

npoMeHe y npeTXOAHOj

C>

N

(Q)

4.

~

"'

:;:
E
~'

Crntt.e Ha KPajy npeTXOAHe roA lllHe 31 .12.

Ul

I

'

roAlllHlll

5.

a) AYroBHlll canAO pa4yHa (3a + 4a - 46) >= O

4135

4153

4171

4189

4207

4225

6) noTpa>KHlll CaJlAO paYyHa (36 - 4a + 46) >= 0

4136

124 4154

4172

4190

4208

4226

lllcpaeKa MaTep111ja11Ho JHaYajH111x rpewaKa
Ill npoMeHa paYyHOBOACTBeHlllX nOlllllTlllKa

6.

a) 111cpaeKe Ha AyroeHoj cTpaH111 p aYyHa

4137

4155

4173

4191

4209

4227

6) 111cpaeKe Ha noTpa>KHoj cTpaH 111 paYyyHa

4138

4156

4174

4192

4210

4228

KoMnoHeHTe Kan11Ta11a

331

Pe,11.

on1.1c

6poj

A On

Aon

10

2

1

AKTyapcK"1
A00"14M
1o1n1o1 ry61141o1

APYUJTaBa

334 M335
Ao6M4H Mn~
ry6M4H no
OCH OBY
"1HCOTpaHor
nocnoealba
11 npepa4yHa
¢1o1HaHCMjCKMX
11aeewraja

12

13

333

332
Ao6M4M MnM
ry61o141o1 no
OCH OBY
ynaralha y
enacH"14Ke
"1HCTpyMeHTe
Kan1o1rana

AOn

Ao6M4H MnM
ry6M4M no
OCH OBY
YAena y
OCTaJlOM
Ao6Mncy MflM
ry61o1ncy np11-

Aon

AP~eH1o1x

11

Aon

336

337

Ao6M4M "1flM
ry6M4H no
OCHOBy
JCel,lMHra
HOB4aHor
TO Ka

Ao61o141o11o1n1o1
ry61o141o1 no
OCHOBY
XOB pacnono>K1101o1x :ia
nP<JAajy

A On

14

15

Kop1o1roeaHo no4eTHO cratt.e TeJ<Ylie roA1o1He Ha
AaH 01 .01 .
7.

a) KOp1o1roeaHM AyrOBHM Ca11AO pa4yHa
(5a + 6a - 66) >= 0

4139

4157

4175

4193

4211

4229

6) KOp1o1roeaHM nOTpa>t<HM ca11AO pa4yHa
(G6 - Ga + G6) >"' 0

4140

124 4158

4176

4194

4212

4230

npoMeHe y TeKj'flOj
S.

rOAMtti.1

a) npoMeT Ha AyroeHoj cTpaHM pa4yHa

4141

4159

4177

4195

4213

4231

6) npoMeT Ha noTpa>t<HOj CTpaHM pa4yHa

4142

404 4160

4178

4196

4214

4232

a) AyroeH1o1 ca11Ao pa4yHa (7a + Sa - S6) >= O

4143

4161

4179

4197

4215

4233

6) noTpa>t<HM CallAO pa4yHa (76 - Sa+ S6) >= 0

4144

528 4162

4180

4198

4216

4234

CTatt.e Ha iq:>ajy TeKYlie rDAMHe 31 .12.
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PeA.

5poj

on111c

1

2

Aon

YKynaH
Kan11Tan
?[(PeA 15
KOn 3 AO
Kon 15)?(peA 1a
Kon 3 AO
Kon 15)] >= O

Aon

16

fy5"1T<lK
"13HaA
Kan11Tana
?[(PeA 1a
Kon 3 AO
KOn 15)?(peA 16
Kon 3 AO
Kon 15)] >= O

17

no4eTHO cratt.e Ha AaH 01 .01 .
1.

a) AYroBH"1 canAO pa4yHa
6) norpa>KH"1 canAO pa4yHa

4235

1.478.152 4244

4236

4245

4237

1.478.152 4246

4238

4247

4239

1.474.354 4248

4240

4249

4241

1.474.354 4250

4242

4251

4243

1.468.402 4252

VlcpaeKa Marepi.1ja11Ho 3Ha4ajH"1X rpeLUaKa
"1 npoMeHa pa4YHOBOACTBeH"1X nom~rnKa
2.

a) i.1cpaeKe Ha AYrOeHoj crpaHi.1

pa~Ha

6) i.1cpaeKe Ha norpa>KHoj crpaHi.1 p<:4yyHa
Kopi.1roeaHo no4eTHO cratt.e Ha AaH 01. J1 .
3.

a) Kopi.1roeaHi.1 AyroeHi.1 canAO pa4yHa
(1a + 2a -26) >= 0
6) Kopi.1roeaHi.1 norpa>KH"1 canAO pa4yHa
(16 - 2a + 26) >= o
npoMeHe y npeTXOAHOj

4.

rOAL1H"1

a) npoMer Ha AyroeHoj crpaHi.1 pa4YHa
6) npoMer Ha norpa>KHoj crpaHi.1 pa4yHa
Cratt.e Ha t<pajy npeTXOAHe roA1<1He 31.12.

5.

a) AYroBH"1 canAO pa4yHa (3a + 4a -46) >= 0
6) norpa>KH"1 canAo pa4yHa (36 - 4a + 46) >= 0
VlcpaeKa Marepi.1ja11Ho 3Ha4ajH"1X rp 3LUaKa
"1 npoMeHa pa4YHOBOACTBeH"1X nonl-'rnKa

6.

a) i.1cpaeKe Ha AyroeHoj crpaHi.1 pa'l)'Ha
6) i.1cpaeKe Ha norpa>KHOj crpaHi.1 pa4yyHa
Kopi.1roeaHo no4eTHO cratt.e TeKYfle roA ~He Ha
AaH 01 .01 .

7.

a) Kopi.1roea i.1 AyrOeHi.1 canAO pa4yHa
(Sa + 6a - 66) >= 0
6) Kopi.1roeaHi.1 norpa>KH"1 canAO pa'-yHa
(56 - 6a + 66) >= O
npoMeHe y leKYflOj

8.

rOAt1H"1

a) npoMer Ha AYrOeHoj crpaHi.1 pa4ylila
6) npoMer Ha norpa>KHoj crpaHi.1 pa'-yHa
Cratt.e Ha t<pajy reKYfle roA1<1He 31 .12.

9.

a) AyroeHi.1 canAO pa4yHa (7a + 8a - 86) >= J
6) norpa>KH"1 canAo pa4yHa (76 - Ba + 85) >= 0

y

3aKOHCK"1 3acrynH"1K
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ABC BELGRADE

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
ЗА ГОДИНУ ЗАВРШЕНУ 31. ДЕЦЕМБРА 2015.

ЈКП „Водовод и канализација“
Војводе Степе 48
Тел./фах: 022/560-842
1

ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”, ИНЂИЈА
Напомена уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2015. године

________________________________________________________________________________________

1.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”, Инђија (у
даљем тексту ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”, Инђија, или Друштво) се као
својом основном делатношћу бави сакупљањем, пречишћавањем и дистрибуцијом
воде и пречишћавањем и одвођењем отпадних вода.
ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”, Инђија (матични број 08584885, порески
идентификациони број 101437361) је организовано јавно предузеће и уписано је у
Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре по решењу
број БД 78752/2005 од 3. септембра 2005 године.
ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” Инђија је према критеријумима за разврставање
из Закона о рачуноводству, на основу редовног годишњег финансијског извештаја
за 2015. годину, разврстано у средња правна лица.
Седиште Друштва је у Инђији у улици Војводе Степе 48.
Органи Друштва су скупштина, управни одбор, директор и надзорни одбор.
Просечан број запослених у току 2015. године био је 73 (у 2014. години 73).

2.

ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

2.1. Основе за састављање финансијских извештаја
Приложени финансијски извештаји за годину која се завршила 31. децембра 2015. године
састављени су у складу са Закономорачуноводству („СлужбенигласникРС“ бр. 62/2013),
који захтева да финансијски извештаји буду припремљен и у складу са свим преведеним
Међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ) као и другим
прописима издатим од стране Министарства финансија Републике Србије.
Осим поменутог, Закон захтева одређена приказивања и одређени третман рачуна и
стања, што има за последицу додатна одступања од МСФИ као што следи:
•
Друштво је ове финансијске извештаје саставило у формату прописаном од стране
Министарства финансија Републике Србије,
•
„Ванбилансна средства и обавезе“ су приказани на обрасцу биланс стања. Ове
ставке по дефиницији МСФИ не представљају ни средства ни обавезе.
Сходно томе, приложени финансијски извештаји се не могу сматрати финансијским
извештајима састављеним у потпуној сагласности са МСФИ.
Састављање финансијских извештаја у складу са Законом о рачуноводству Републике
Србије захтева примену извесних кључних рачуноводствених процена. Оно, такође,
захтева да Руководство користи своје просуђивање у примени рачуноводствених
политика Друштва. Области које захтевају просуђивање већег степена или веће
сложености, односно области у којима претпоставке и процене имају материјални значај
за финансијске извештаје обелодањени су у напомени 5.
Редован годишњи финансијски извештај за 2015. годину одобрен је од стране Надзорног
одбора на основу одлуке од 15. марта 2016. године, а као датум одобравања одређење 14.
март 2016. године.
Основне рачуноводствене политике примењене за састављање ових финансијских
извештаја наведене су у Напомени 3. Ове политике су конзистентно примењене на све
приказане године, осим ако није другачије назначено.
2

ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”, ИНЂИЈА
Напомена уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2015. године

________________________________________________________________________________________

Финансијски извештаји су приказани у РСД, који је у исто време и функционална валута
Друштва. Износи су исказани у РСД, заокружени на најближу хиљаду осим ако није
другачије назначено.
2.2. Нови рачуноводствени стандарди
Одређени број нових стандарда, измена и допуна и тумачења стандарда важећи су за
годишње периоде који почињу након 1. јануара 2016. године и нису раније усвојени од
стране Друштва.
МСФИ 9, Финансијски инструменти - део 1: класификација и мерење.
МСФИ 9, који је објављен у новембру 2009. године, замењује оне делове МРС 39, који се
односе на класификацију и мерење финансијских средстава. МСФИ 9 је додатно мењан и
допуњаван октобра 2010. године, новембра 2013. и јула 2014. да би се решило питање
класификације и мерења финансијских обавеза. Главне карактеристике стандарда су:
• Финансијска средства треба да се сврстају у две категорије: она која се накнадно
вреднују по фер вредности (било кроз добит или губитак, или кроз остали резултат), и
она која се накнадно вреднују по амортизованој вредности. Одлука о класификацији се
доноси приликом почетног признавања. Класификација зависи од пословног модела за
управлјање финансијским инструментима правног лица и од карактеристика новчаног
тока инструмента које проистичу из уговора.
• Инструмент се накнадно вреднује по амортизованој вредности само уколико се ради о
инструменту дуга и ако су испуњена оба од следећих услова (а) циљ пословног модела
правног лица је да држи средства у циљу наплате уговорених токова готовине, и (б)
уговорени новчани токови од средстава представљају само исплату главнице и камате
(то јест, постоје само „основне карактеристике кредита"). Сви остали дужнички
инструменти треба да се мере по фер вредности кроз добит или губитак.
• Сви инструменти капитала се накнадно вреднују по фер вредности. Власнички
инструменти који се држе ради трговине мере се по фер вредности кроз добит или
губитак. За све остале инструменте капитала, приликом почетног признавања може се
направити неопозиви избор да се нереализовани и реализовани добици и губици. Већина
захтева МРС 39 за класификацију и мерење финансијских обавеза преузети су
непромењени у МСФИ 9. Кључна промена је да ће правно лице морати да прикаже ефекте
промена у сопственом кредитном ризику финансијских обавеза опредељених по фер
вредности кроз добит или губитак у овиру осталог резултата. Измена МСФИ 9 из
новембра 2013. године, омогућава правном лицу да настави да мери своје финансијске
инструменте у складу са МРС 39, али да у исто време користи унапређења рачуноводства
у МСФИ 9.
• МСФИ 9 уводи нови модел за признавање губитака по основу обезвређења – модел
очекиваних кредитних губитака (ОКГ модел). Ради се о приступу у "три етапе“, који се
базира на ракси то значи да ће компаније морати да одмах евидентирају губитак једнак
12-то месечном ОКГ приликом почетног признавања финансијских средстава која нису
обезвређенпромени кредитне способности финансијских средстава од момента почетног
признавања. У па (или ОКГ за укупни животни век када су у питању потраживања од
продаје). У случају значајног раста кредитног ризика, обезвређење се мери помоћу
укупно очекиваног ОКГ-а, пре него једногодишњег ОКГа. Модел уклјучује
поједноставлјивање за закуп и потраживања од продаје.

• Уведена је значајна измена у хеџ рачуноводству која ће омогућити правним лицима да
своје активности на управљању ризицима боље прикажу у финансијским извештајима.
Посебно, измене у МСФИ 9, проширују обухват хеџираних ставки на које је применљиво
хеџ рачуноводство (компоненте ризика нефинансијских ставки могу се одредити под
условом да су појединачно идентификоване и поуздано мерљиве; деривати могу бити
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укључени као део хеџоване ставке; Друштва и нето позиције могу да буду опредељене као
хеџ ставке, итд). Измене у МСФИ 9 такође проширују подобност хеџ инструмената
омогућавајући да финансијски инструменти који се вреднују по фер вредности кроз
добит или губитак буду опредељени као хеџ инструменти. Суштинска разлика у односу
на модел хеџ рачуноводства у МРС 39, је одсуство 80-125 процентног прага за ефективну
заштиту и захтев да се изврши ретроактивно тестирање ефикасности заштите. Према
МСФИ 9 моделу, неопходно је да постоји економски однос између хеџоване ставке и хеџ
инструмента, без квантитативног прага.
• Унапређена обелодањивања о стратегији управљања ризицима правног лица, новчаним
токовима из хеџинг активности и утицају хеџ рачуноводства на финансијске извештаје.
Обавезни датум ступања на снагу МСФИ 9 је 1. јануар 2018. године. МСФИ 9 (2014)
замењују МСФИ 9 (2009), МСФИ 9 (2010) и МСФИ 9 (2013), али ови стандарди остају на
располагању и за примену уколико релевантни датум почетне примене пада пре 1.
фебруара 2015. године. Друштво не планира да усвоји стандард пре обавезног ступања на
снагу и тренутно процењује утицај новог стандарда на финансијске извештаје.
Измене МСФИ 11 - Заједнички аранжмани (објављене у мају 2014. године, ступа на снагу
за периоде који почињу на дан или после 1. јануара 2016. године) односе се на
рачуноводствену евиденцију стицања учешћа у заједничком пословању. Изменом је
додата нова смерница за евидентирање стицања учешћа у заједничком пословању који
чини основу аранжмана.
Измене и допуне МРС 16 - Некретнине, постројења и опрема и МРС 38 – Нематеријална
имовина (објављене у мају 2014. године, ступа на снагу за периоде који почињу на дан
или после 1. јануара 2016. године) појашњење прихватљивих метода амортизације. У овој
измени ИАСБ појашњава да метод амортизације на бази прихода није адекватан, јер
приход од вршења делатности укључује и коришћење средстава, и генерално је одраз и
других фактора, а не само коришћења економских бенефита садржаних у средствима.
Друштво тренутно процењује утицај измена на своје финансијске извештаје.
МСФИ 15 - Приходи од уговора са купцима (објављен у мају 2014. године, ступа на снагу
за периоде који почињу на дан или после 1. јануара 2018. године). Нови стандард уводи
основно начело да приход мора да буде признат када је контрола над робом и услугама
пренета на купца, по купопродајној цени. Сва роба и услуге са грешком морају бити
одвојено признате, а евентуални попусти или рабати на уговорену цену морају се
алоцирати појединачно по елементима из уговора. Када се пренос права располагања не
обавља истовремено за сву робу из било ког разлога, минимални износ прихода треба да
буде признат, уколико не постоји значајан ризик укидања. Трошкови настали ради
осигурања уговора са купцима треба да буду капитализовани и амортизовани током
периода стицања бенефита произашлих из уговора. Друштво тренутно процењује утицај
новог стандарда на своје финансијске извештаје.
Измене и допуне МСФИ 10 финансијски извештаји и МРС 28 - Улагања у придружена
друштва и заједничке подухвате (објављене септембра 2014. године и децембра 2014.
године, ступају на снагу за периоде који почињу на дан или после датума одређеног од
стране ИАСБ-а) односе се на рачуноводствено обухватање стицања удела у заједничком
подухвату. Уколико основу подухвата чине немонетарна средства цео добитак или
губитак биће признат од стране инвеститора. Ако средства не задовољавају дефиницију
заједничког пословања, инвеститор признаје добитак или губитак у обиму других
инвеститорових интереса. Измене ће важити само када инвеститор продаје или уложи
средства код свог придруженог друштва или у заједнички подухват, не у заједничко
пословање.
Измене из децембра 2014. године треба да појасне да субјекат који инвестира треба да
вреднује по фер вредности кроз добит или губитак, сва своја зависна друштва која су и
сами инвестициони субјекти.
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Осим ако није другачије наведено горе, не очекује се да ће нови стандарди и тумачења
значајно утицати на финансијске извештаје Друштва.
Иницијатива за измену обелодањивања у МРС 1 (издато у децембру 2014. године, ступа
на снагу за годишње периоде који почињу на дан или после 1. јануара 2016. године).
Стандард је измењен како би се разјаснио концепт материјалности и објашњава потребе
Друштва у припреми обелодањивања. Стандард такође пружа нове смернице за
подзбирове у финансијским извештајима и даје додатне примере могућих начина
обелодањивања. Измене такође уводе објашњење да позиције обелодањене у извјештају
о финансијском позицији, билансу добитка и губитка и другог укупног резултата, могу да
буду агрегиране и дисагрегиране уколико је релевантно и додатно упутство које се
односи на подзбирове у овим извештајима и појашњавају да удео правног лица у Осталом
укупном резултату повезаног правног лица које се консолидује методом капитала и
заједника улагања треба да буде приказана агрегирано као једна линија у зависности од
тога да ли ће накнадно бити или неће бити рекласификовано у биланс успеха. Друштво
тренутно процењује утицај иницијативе на своје финансијске извештаје.
МСФИ 16 - лизинг (објавлјен у јануару 2016. године, ступа на снагу за годишње периоде
који почињу на дан или после 1. јануара 2019.). Компанија може да изабере да примењује
МСФИ 16 пре тог датума, али само ако примењује МСФИ 15, приходи од уговора са
клијентима. МСФИ 16 замењује претходни Стандард о лизингу, МРС 17 - лизинг, и
тумачења. Главне карактеристике стандарда:
• МСФИ 16 дефинише лизинг као уговор који преноси на купца ("закупопримца") право
да користи средство за неки период у замену за накнаду. Компанија оцењује да ли уговор
садржи лизинг на основу тога да ли корисник има право да контролише коришћење
идентификованог средства за одређени временски период.
• Помоћу МСФИ 16 мењају се рачуноводствени захтеви за лизинг који су дати у МРС 17 и
елиминише се класификација лизинга као оперативног лизинга или финансијског
лизинга захтевано МРС 17, а уместо тога, уводи се рачуноводство једног лизинг модела.
Применом тог модела, закупопримац је дужан да призна: (а) средства и обавезе за све
врсте лизинга са роком дужим од 12 месеци, осим ако је основно средство од мале
вредности; и (б) умањење вредности средства лизинга одвојено од камата на лизинг у
билансу успеха.
• МСФИ 16 суштински унапређује рачуноводствене захтеве за закуподавца у МРС 17.
МСФИ 16 не мења обрачун за услуге. Иако се лизинг и услуге често комбинују у једном
уговору, износе који се односе на услуге није потребно известити у билансу стања. МСФИ
16 треба да се примени само на компоненту закупа уговора о лизингу. Друштво тренутно
процењује утицај МСФИ 16 на своје финансијске извештаје.
Осим поменутих, нема других МСФИ и тумачења ИФРИЦ који још увек нису ступили на
снагу, а за које се очекује да ће имати материјално значајан утицај на финансијске
извештаје Друштва.
2.3. Основе за вредновање
Финансијски извештаји су састављени у складу са начелом историјског трошка, осим ако
је другачије наведено у рачуноводственим политикама које су дате у даљем тексту.
2.4. Коришћење процењивања
Презентација финансијских извештаја захтева од руководства Друштва коришћење
најбољих могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на презентиране
вредности средстава и обавеза, 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. Међутим, стварни резултати могу одступати од
ових процена.
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2.5. Наставак пословања
Финансијски извештаји за 2014. годину састављени су у складу са начелом наставка
пословања, који претпоставља да ће Друштво наставити са пословањем у догледној
будућности.
2.6. Упоредни подаци
Упоредне податке чине финансијски извештаји Друштва за 2014. годину који су били
предмет ревизије. У циљу усаглашавања са презентацијом података за текући период,
Друштво је извршило одређене рекласификације података презентованих у
финансијским извештајима за 2014. годину.

3.

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

Рачуноводствене политике су посебна начела, основи конвенције, правила и
пракса које је усвојило предузеће за припремање и приказивање
финансијских извештаја у складу са Међународним стандардима финасијског
извештавања.
Усвојене рачуноводствене политике односе се на признавање, мерење и
процењивање средстава, обавеза, прихода и расхода предузећа.
3.1 Нематеријална улагања
Нематеријална улагања су средства која се могу идентификовати као немонетарна
и без физичког обележја.
Као нематеријална улагања признају се и подлежу амортизацији нематеријална
улагања која испуњавају услове прописане МРС 38 Нематеријална улагања, имају
корисни век трајања дужи од годину дана.
Уколико нематеријално улагање не испуњава услове из става 2. овог члана признаје
се на терет расхода периода у коме је настало.

Почетно мерење нематеријалних улагања врши се по набавној вредности
или цени коштања.
Накнадно мерење након почетног признавања нематеријалних улагања
врши се по трошковном моделу из МРС 38 Нематеријална улагања, односно
по набавној вредности или цени коштања, умањеној за исправке вредности
по основу кумулиране амортизације и обезвређења.
Амортизација нематеријалних улагања која подлежу амортизацији врши се
применом пропорционалног метода у року од 5 година осим улагања чије је време
утврђено уговором, када се отписивање врши у роковима који проистичу из
уговора.
За нематеријална улагања са неограниченим веком трајања не обрачунава се
амортизација.
Обрачун амортизације нематеријалних улагања врши се од месеца када је
нематеријално улагање стављено у употребу.
Основицу за обрачун амортизације нематеријалних улагања чини набавна
вредност, односно цена коштања умањена за преосталу вредност.
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Преостала вредност нематеријалних улагања сматра се једнаком нули, осим када:

1) постоји уговорна обавеза трећег лица да откупи нематеријално средство на крају
његовог преосталог века трајања, или
2) за то нематеријално средство, односно улагање постоји активно тржиште на
којем се може одредити преостала вредност и то тржиште ће трајати и на крају века
тог нематеријалног средства, односно улагања.

Накнадни издатак који се односи на нематеријално улагање након његове
набавке или завршетка увећава вредност нематеријалног улагања ако
испуњава услове да се призна као стално средство, тј. ако је век трајања дужи
од годину дана.
Накнадни издатак који не задовољава претходне услове исказује се као
трошак пословања у периоду у којем је настао.
За накнадни издатак који увећава вредност нематеријалног улагања
коригује се и набавна вредност.
Нематеријална улагања која су, према МСФИ 5 Стална средства намењена
продаји и пословања која престају класификована као средства намењена
продаји, на дан биланса исказују се као обртна средства и процењују се по
нижој вредности између књиговодствене и фер (поштене) вредности
умањене за трошкове продаје.
3.2. Основна средства
Као некретнине, постројења и опрема признају се и подлежу амортизацији
материјална средства која испуњавају услове за признавање прописане МРС 16
Некретнине, постројења и опрема, чији је корисни век трајања је дужи од годину
дана.
Почетно мерење некретнина, постројења и опреме који испуњавају услове за
признавање као стално средство, врши се по набавној вредности или по цени
коштања.
У набавну вредност, односно цену коштања некретнине, постројења и опреме
укључују се и трошкови камата који су настали по основу изградње или набавке тих
средстава ако су испуњени услови за примену допуштеног алтернативног поступка
из МРС 23 Трошкови позајмљивања. и члана 34. овог Правилника.
Накнадно мерење након почетног признавања некретнина, постројења и опреме
врши се по трошковном моделу из МРС 16 Некретнине, постројења и опрема,
односно по набавној вредности или цени коштања, умањеној за исправке вредности
по основу кумулиране амортизације и обезвређења..

Амортизација некретнина, постројења и опреме врши се применом
пропорционалног метода.
Приликом обрачуна амортизације некретнина, постројења и опреме користиће се
следећи век трајања и стопе амортизације:
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Редни
број

1. ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ И ПОСТРОЈЕЊА

1.1.

Грађевински објекти високоградње и
нискоградње армиранобетонске конструкције
(резервоари водоторњеви, водоводна мрежа,
управне зграде ) као и постројења која се
сматрају самосталним грађевинским објектом

1.2.
1.3.

Корисни век
трајања
амортизације

Стопа
амортизације

76.92

1.3%

Грађевински објекти - бунари

15

6.67%

Остали грађевински објекти

10

10%

2.1.

Опрема (електромашинакса производна и
преносна опрема, опрема за хлорисање и
постројења осим постројења која су наведена
под тачком 1.1.)

5

20%

2.2.

Погонски и пословни инвентар (стројеви,алати,
транспортна средства и уређаји), авиони и
шинска возила

10

10%

2.3.

Намештај, пословни инвентар , остала
канцеларијска опрема

10

10%

2.4.

Рачунарска опрема, софтвер,
телекомуникациона опрема, путничка моторна
возила, возила на моторни погон и прикључни
уређаји

5

20%

3.

ТРАЈНИ НАСИПИ

10

10%

4.

ОСНОВНО СТАДО

5

20%

5.

НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

5

20%

6.

ОСТАЛА НЕПОМЕНУТА СРЕДСТВА

10

10%

2. ОПРЕМА

Основицу за обрачун амортизације некретнина, постројења и опреме чини набавна
вредност, односно цена коштања умањена за преосталу вредност.
Преостала вредност се процењује према вредностима на дан набавке.
Процену преостале вредности некретнине, постројења и опреме врши посебна
комисија за процену преостале вредности коју образује директор предузећа.
Преостала вредност се утврђује и умањује основицу за обрачун амортизације у
случају када постоји јасна политика предузећа да се средство отуђи пре истека рока
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трајања или када је вредност на крају периода коришћења средства (вредност
отпада) значајна.
Накнадни издатак који се односи на некретнину, постројење и опрему након његове
набавке или завршетка, увећава вредност средства ако испуњава услове да се
призна као стално средство, тј. ако је век трајања дужи од годину дана.
Накнадни издатак који не задовољава претходне услове исказује се као трошак
пословања у периоду у којем је настао. Такође, ако је накнадни издатак настао
претежно по основу рада, потрошног материјала и ситнијих резервних делова тај
издатак се исказује као текући трошак одржавања.

За накнадни издатак који увећава вредност нематеријалног улагања коригује се и
набавна вредност.
Ако је век трајања уграђеног дела, признатог као накнадни издатак, различит од
века трајања средства у које је уграђен, онда се тај део води као посебно средство и
амортизује у току корисног века трајања.
Одстрањен део се расходује по процењеној вредности ако није могуће утврдити
његову књиговодствену вредност.

Некретнине постројења и опрема који су, према МСФИ 5 Стална средства
намењена продаји и пословања која престају класификовани као средства
намењена продаји, на дан биланса исказују се као обртна средства и
процењују се по нижој вредности између књиговодствене и фер (поштене)
вредности умањене за трошкове продаје.
Улагања на туђим основним средствима ради обављања делатности признају се и
исказују се на посебном рачуну као основна средства под условом да су испуњени
услови за признавање из става 1. овог члана. Амортизација улагања на туђим
основним средствима врши се на основу процењеног века коришћења који је
утврђен уговором са власником тих средстава.
3.3. Алат и ситан инвентар
Као стално средство признају се и подлежу амортизацији средства алата и ситног
инвентара, чији је корисни век трајања дужи од годину дана.

Средства алата и инвентара која не задовољавају услове из става 1. овог
члана исказују се као обртна средства (залихе)
3.4. Резервни делови

Као стално средство признају резервни делови, чији је корисни век трајања
дужи од годину дана.
Такви резервни делови, по уградњи, увећавају књиговодствену вредност
средства у које су уграђени.
Резервни делови који не задовољавају услове из става 1. овог члана,
приликом уградње, исказују се као трошак пословања.
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3.5. Дугорочни финансијски пласмани
У оквиру дугорочних финансијских пласмана исказују се учешћа у капиталу
зависних правних лица, учешћа у капиталу повезаних правних лица и учешћа у
капиталу других правних лица и дугорочне хартије од вредности расположиве за
продају. Такође, у оквиру дугорочних финансијских пласмана исказују се дугорочни
кредити и зајмови зависним, повезаним и другим правним лицима, дугорочни
кредити у земљи и иностранству, хартије од вредности које се држе до доспећа и
остали дугорочни пласмани.
Наведени пласмани представљају финансијска средства која се приликом почетног
признавања мере по њиховој набавној вредности која представља поштену
вредност надокнаде која је дата за њих. Трансакциони трошкови укључују се у
почетно мерење свих финансијских средстава.

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

производа

и

робе,

Залихе материјала
Залихе материјала које се набављају од добављача мере се по набавној вредности
или по нето продајној вредности, ако је нижа.
Залихе материјала који је произведен као сопствени учинак предузећа мере по цени
коштања или по нето продајној вредности ако је нижа.
Набавну вредност или цену коштања залиха чине сви трошкови набавке, трошкови
производње (конверзије) и други трошкови настали довођењем залиха на њихово
садашње место и стање.
Трошкови набавке материјала обухватају набавну цену, увозне дажбине и друге
порезе (осим оних које предузеће може накнадно да поврати од пореских власти
као што је ПДВ који се може одбити као претходни порез), трошкове превоза,
манипулативне трошкове и друге трошкове који се могу директно приписати
набавци материјала. Попусти, рабати и друге сличне ставке одузимају се при
утврђивању трошкова набавке.
Када се материјал производи као производ сопствене производње и даље користи у
наредној фази процеса производње, његова процена врши се у висини трошкова
производње тих залиха, а највише до нето продајне вредности тих залиха.
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Материјал се отписује испод трошкова набавке, односно цене коштања и утврђује
губитак због обезвређења ако се очекује да ће готови производи у које ће бити
уграђен материјал бити продати по нето продајној цени нижој од цене коштања
(трошкова производње) готових производа.
Као апроксимација за нето продајну вредност готових производа у које ће бити
уграђен односни материјал, за сврхе утврђивања губитака због обезвређења,
користи се трошак замене материјала, односно набавна цена или цена коштања тог
или сличног материјала на дан утврђивања обезвређења.
Процену нето продајне вредности залиха материјала врши посебна комисија коју
образује директор предузећа.
Обрачун излаза (утрошка) залиха материјала, врши се по методи просечне
пондерисане цене.
Утврђивање пондерисане просечне цене врши се после сваког новог улаза
материјала.

3.7. Краткорочна потраживања и пласмани

Краткорочна потраживања обухватају потраживања од купаца повезаних
(матичног, зависних и придружених) и осталих правних и физичких лица у
земљи и иностранству по основу продаје производа, робе и услуга.
Краткорочни пласмани обухватају кредите, хартије од вредности и остале
краткорочне пласмане са роком доспећа, односно продаје до годину дана од
дана биланса.
Краткорочна потраживања од купаца мере се по вредности из оригиналне
фактуре.
Ако се вредност у фактури исказује у страној валути, врши се прерачунавање
у извештајну валуту по курсу важећем на дан трансакције.
Промене девизног курса од датума трансакције до датума наплате
потраживања исказују се као курсне разлике у корист прихода или на терет
расхода.
Потраживања исказана у страној валути на дан биланса прерачунавају се
према важећем курсу, а курсне разлике признају се као приход или расход
периода.
Доспела потраживања од привредних субјеката остварених по основу
продаје којима је протекао рок за наплату преко 180 дана на дан
састављања периодичног односно годишњег рачуна, исправљају се
индиректно у висини 100% доспелих ненаплаћених потраживања а на
основу прегледа доспелих потраживања од купаца старијих од 180 дана.
Остали доспели пласмани и потраживања доспели преко 180 дана
исказани у пословним књигама на дан састављања периодичног или
годишњег рачуна за које се процени да се неће наплатити исправљају се
индиректно у висини 100% а на основу прегледа истих овереног од
стране директора.
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Доспела потраживања од тужених субјеката на дан састављања
годишњег рачуна исправљају се индиректно у висини од 70% .
Неће се вршити индиректна исправка доспелих потраживања од лица
којима се истовремено дугује.
Када је немогућност наплате потраживања извесна и документована (доказ
о неуспелој наплати судским путем), или је донета одлука органа управљања
– Надзорног одбора о отпису потраживања, исправка се врши директним
отписом.
3.8. Обавезе
Обавезама сматрају се дугорочне обавезе (обавезе према повезаним правним
лицима и правним лицима са узајамним учешћем, дугорочни кредити, обавезе по
дугорочним хартијама од вредности и остале дугорочне обавезе), краткорочне
финансијске обавезе (обавезе према повезаним правним лицима и правним лицима
са узајамним учешћем, краткорочни кредити и остале краткорочне финансијске
обавезе), краткорочне обавезе из пословања (добављачи и остале обавезе из
пословања) и остале краткорочне обавезе.
Краткорочним обавезама сматрају се обавезе које доспевају у року од годину дана
од дана састављања финансијских извештаја.
Обавеза је свака обавеза која представља уговорну обавезу:

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

Резервисања се разликују од других обавеза као што су, на пример, обавезе према
добављачима и обрачунате обавезе, јер је код њих присутна неизвесност у погледу
рока настанка или износа будућих издатака који су потребни за измирење.
Мерење резервисања врши се у износу који је признат као резервисање и он
представља најбољу процену издатка који је потребан за измирење садашње
обавезе на дан биланса стања.
Резервисања се испитују на дан сваког биланса стања и коригују тако да одражавају
најбољу садашњу процену. Ако више није вероватно да ће одлив ресурса који
представљају економске користи бити потребан за измирење обавезе, резервисање
се укида.
Тамо где је учинак временске вредности новца значајан, износ резервисања
представља садашњу вредност издатака за које се очекује да ће бити потребни за
измирење обавезе.
Због временске вредности новца, резервисања у вези са одливима готовине који
настају одмах после дана биланса стања штетнија су од оних где одливи готовине у
истом износу настају касније. Резервисања се, дакле, дисконтују, тамо где је учинак
значајан.
Дисконтна стопа је стопа пре опорезивања која одражава текуће тржишне процене
временске вредности новца и ризика специфичних за обавезу. Дисконтна стопа не
одражава ризике за које су процене будућих токова готовине кориговане.
3.10. Приходи и расходи
Приходи обухватају приходе од уобичајених активности предузећа и добитке.
Приходи од уобичајених активности су приходи од продаје робе, производа и
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услуга, приходи од активирања учинака, приходи од субвенција, дотација,
регреса, компензација и повраћаја дажбина по основу продаје робе, производа
и услуга, приходи од доприноса и чланарина и други приходи који су
обрачунати у књиговодственој исправи, независно од времена наплате.
Добици представљају друге ставке које задовољавају дефиницију прихода и могу,
али не морају да проистекну из уобичајених активности предузећа. Добици
представљају повећања економских користи и као такви по природи нису
различити од прихода. Добици укључују добитке проистекле из продаје дугорочних
средстава, нереализоване добитке; на пример, оне што проистичу из
ревалоризације утрживих вредносних папира и оне што резултирају из пораста
исказане вредности дугорочних средстава. Добици се приказују на нето основи,
након умањења за одговарајуће расходе.
Различите врсте средстава могу да буду примљене или већане преко прихода;
примери укључују готовину, потраживања и робу и услуге које су примљене у
замену за испоручене производе и услуге. Приходи такође могу настати из
измирења обавеза. На пример, предузеће може да испоручи робу и пружи услуге
ради измирења обавезе по основу отплате преосталог дуга.
Расходи обухватају трошкове који проистичу из уобичајених активности предузећа
и губитке. Трошкови који проистичу из уобичајених активности предузећа укључују
расходе директног материјала и робе и друге пословне расходе (трошкови осталог
материјала, производне услуге, резервисања, амортизација, нематеријални
трошкови, порези и доприноси правног лица независни од резултата, бруто зараде
и остали лични расходи), независно од момента плаћања.

Губици представљају друге ставке које задовољавају дефиницију расхода и могу,
али не морају, да проистекну из уобичајених активности предузећа. Губици
представљају смањења економских користи и као такви нису по својој природи
различити од других расхода.
Губици укључују, на пример, оне који су последица катастрофа, као што су пожар и
поплава, али и оне који су произашли из продаје дугорочних средстава. Дефиниција
расхода, такође, укључује нереализоване губитке, на пример, оне произашле из
ефеката пораста курсева стране валуте у вези са задуживањима предузећа у тој
валути. Када се губици признају у билансу успеха, приказују се посебно, због тога
што је сазнање о њима корисно при доношењу економских одлука. Губици се
обично приказују на нето основи, након умањења за одговарајуће приходе.
3.11.Камата и други трошкови позајмљивања
Камата и остали трошкови позајмљивања предузећа обухватају се по основном
поступку у складу са МРС 23 Трошкови позајмљивања, односно на терет расхода
периода у коме су настали, осим у мери у којој се капитализују када се обухватају по
допуштеном алтернативном поступку.
Капитализација камате и других трошкова позајмљивања у складу са допуштеним
алтернативним поступком из МРС 23 Трошкови позајмљивања врши се када се
камата и други трошкови позајмљивања непосредно могу приписати стицању,
изградњи или изради средства које се оспособљава за употребу, када је вероватно
да ће ти трошкови донети предузећу будуће економске користи и када могу да се
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поуздано измере. Уколико сви наведени услови за капитализацију камате нису
испуњени камата и трошкови позајмљивања признају се као расход периода у коме
су настали.
3.12. Државна давања
Државна давања повезана са средствима су инструмент финансирања и због тога
их треба признати кроз биланс стања. У складу са МРС 20, пошто се не очекује
никакав повраћај давања , треба га директно књижити у корист капитала, осим за
државна давања повезана са изградњом и финасирањем изградње мрежа које у
складу са чланом 42. Закона о јавној својини не могу бити уложене у капитал јавног
предузећа.
Државна давања – пренос на коришћење и употребу мрежа као и давања повезана
са изградњом и финасирањем изградње мрежа признају се као одложени приход,
који се на систематској основи признаје у билансу успеха током века трајања
средства.
3.13. Накнадно установљене грешке
Исправка накнадно установљених материјално значајних грешака врши се преко
рачуна нераспоређене добити из ранијих година, односно нераспоређеног губитка
ранијих година н начин утврђен МРС 8 Рачуноводствене политике, промене
рачуноводствене процене и грешке.
Материјално значајном грешком сматра се грешка која је у појединачном или у
кумулативном износу са осталим грешкама већа од 5% укупних прихода.
Накнадно установљене грешке које нису материјално значајне исправљају се на
терет расхода, односно у корист прихода периода у коме су иденификоване.
3.14.Функционална валута и валута приказивања
Функционална валута и валута приказивања предузећа у складу са МРС 21 Ефекти
промена девизних курсева је динар.

3.15. Порез на добит
Трошкови пореза на добит периода обухватају текући и одложени порез. Порез се
признаје у билансу успеха, осим до висине која се односи на ставке које су директно
признате у капиталу. У том случају порез се такође признаје у капиталу.
Текући порез
Порез на добитак се обрачунава и плаћа у складу са одредбама Закона о порезу на
добит правних лица и релевантним поџаконским актима. Порез на добитак
обрачунава се применом стопе од 15% на пореску основицу исказану у пореском
билансу.
Губици из текућег периода могу се пренети на рачун добити утврђене у годишњем
пореском билансу из будућих обрачунских периода, али не дуже од пет година.
Одложени порез
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Одложени порез на добит се укалкулисава у пуном износу, коришћењем методе
обавеза, за привремене разлике које настану између пореске основице средстава и
обавеза и њихових књиговодствених износа у финансијским извештајима.
Одложени порез на добит се одмерава према пореским стопама (и закону) које су на
снази до датума биланса стања и за које се очекује да ће бити примењене у периоду
у коме ће се одложена пореска средства реализовати или одложене пореске обавезе
измирити.
Одложене пореске обавезе се признају за све опорезиве привремене разлике.
Одложена пореска средства признају се за одбитне привремене разлике и
неискоришћене износе преносивих пореских кредита и пореских губитака, до мере
до које је извесно да је ниво очекиване будуће опорезиве добити довољан да се све
одбитне привремене разлике, пренети неискоришћени порески кредити и
неискоришћени порески губици могу искористити.
Одложена пореска средства која нису призната процењују се на сваки извештајни
датум и признају до мере у којој је постало вероватно да ће будућа опорезива добит
дозволити повраћај одложеног пореског средства.
3.16. Порез на додату вредност
Порез на додату вредност је по свом економском учинку порез на општу потрошњу
и спада у врсту пореза на промет. То је посебан облик пореза који се плаћа у свим
фазама производног и прометног циклуса, тако што се у свакој фази опорезује само
износ додате вредности која је остварена у свакој фази производно-прометног
циклуса.
Обавезе за порез на додату вредност, обухватају обавезе настале по основу
обрачунатог пореза на додату вредност и то по основу обавеза за порез на додату
вредност по издатим фактурама, примљеним авансима, по основу сопствене
потрошње и по другим обавезама, по општој стопи (20%) и по посебној стопи (10%),
и обавезе по основу разлике обрачунатог пореза на додату вредност и претходног
пореза.
3.17. Порези и доприноси фондовима за социјалну сигурност запослених
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво је у обавези
да плаћа порезе и доприносе пореским органима и државним фондовима којима се
обезбеђује социјална сигурност запослених. Ове обавезе укључују порезе и
доприносе на терет запослених и на терет послодавца у износима обрачунатим по
стопама утврђеним

законским прописима. Друштво је, такође обавезно да од бруто зарада запослених
обустави доприносе и да их, у име запослених, уплати фондовима. Порези и
доприноси на терет послодавца и порези и доприноси на терет запосленог се
књиже на терет расхода периода на који се односе.
3.18. Обавезе по основу отпремнина и јубиларних награда
У складу са Законом о раду и Појединачним колективним уговором , Друштво је у
обавези да исплати накнаду запосленима приликом одласка у пензију, у висини три
просечне зараде које би остварио за месец који претходи месецу у којем се
исплаћује отпремнина, с тим да тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од
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три просечне зараде исплаћене у Републици. Дугорочне обавезе по основу
резервисања за отпремнине, након испуњених услова, представљају садашњу
вредност очекиваних будућих исплата запосленима утврђену актуарским
одмеравањем уз коришћење претпоставки као што су: дисконтна стопа, проценат
годишње реалне стопе повећања зарада, проценат запослених који ће дочекати
пензију у друштву и друго.
У складу са Законом о раду и Појединачним колективним уговором , Друштво је у
обавези да исплати јубиларну награду поводом јубиларних година рада код
послодавца у износу :
•
За 10 година рада у висини једне просечне зараде запосленог коју би
остварио за месец који претходи месецу у којем се исплаћује награда, с тим да тако
исплаћена јубиларна награда не може бити нижа од просечне зараде по
запосленом исплаћене код послодавца у месецу који претходи месецу у којем се
исплаћује награда;
•
За 20 година рада у висини две просечне зараде запосленог коју би
остварио за месец који претходи месецу у којем се исплаћује награда, с тим да тако
исплаћена јубиларна награда не може бити нижа од две просечне зараде по
запосленом исплаћене код послодавца у месецу који претходи месецу у којем се
исплаћује награда;
•
За 30 година рада у висини три просечне зараде запосленог коју би
остварио за месец који претходи месецу у којем се исплаћује награда, с тим да тако
исплаћена јубиларна награда не може бити нижа од три просечне зараде по
запосленом исплаћене код послодавца у месецу који претходи месецу у којем се
исплаћује награда;
•
За 35 година рада у висини три просечне зараде запосленог коју би
остварио за месец који претходи месецу у којем се исплаћује награда, с тим да тако
исплаћена јубиларна награда не може бити нижа од три просечне зараде по
запосленом исплаћене код послодавца у месецу који претходи месецу у којем се
исплаћује награда;

4.
4.1.

УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИКОМ
Фактори финансијског ризика
Пословање Друштва је изложено различитим финансијским ризицима: тржишни
ризик (који обухвата ризик од промена курсева страних валута, ризик од промене
фер вредности каматне стопе и ризик промене цена), кредитни ризик и ризик
ликвидности. Управљање ризицима у Друштву је усмерено на настојање да се у
ситуацији непредвидивости финансијских тржишта потенцијални негативни
утицаји на финансијско пословање Друштва сведу на минимум. Управљање
ризицима обавља финансијска служба Друштва у складу са политикама одобреним
од стране Директора.

4.2. Тржишни ризик
Тржишни ризик је ризик да ће фер вредност или будући токови готовине
финансијског инструмента флуктуирати због промена тржишних цена. Тржишни
ризик укључује три врсте ризика, као што следи:
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Ризик од промене курсева страних валута
Друштво није изложено ризику промена курса страних валута јер нема пословања
са различитим валутама. Друштво нема потраживања и обавезе у страним
валутама.
Ризик од промене цена
Друштво није изложено већем ризику од промена цена власничких хартија од
вредности с обзиром да нема улагања класификованих у билансу стања као
расположива за продају и којима се тргује као финансијска средства по фер
вредности чији се ефекти промена у фер вредности исказују у билансу успеха.
Ризик од промене каматних стопа
Ризик Друштва од промена фер вредности каматних стопа не постоји јер проистиче
првенствено из обавеза по основу примљених дугорочних кредита од банака.
Друштво нема кредитних задужења.
4.3. Кредитни ризик
Кредитни ризик је ризик финансијског губитка за Друштво ако друга уговорна
страна у финансијском инструменту не испуни своје уговорне обавезе. Кредитни
ризик превасходно проистиче по основу потраживања из пословања.
Изложеност Друштва кредитном ризику по основу потраживања из пословања
зависи највише од индивидуалних карактеристика сваког појединачног купца.
Друштво нема значајне концентрације кредитног ризика јер има само једног
појединачног купца са око 7 % укупних прихода.

4.4. Ризик ликвидности
Ризик ликвидности је ризик да ће Друштво бити суочено са потешкоћама у
измиривању својих финансијских обавеза. Друштво управља својом ликвидношћу
са циљем да, колико је то могуће, увек има довољно средстава да измири своје
доспеле обавезе, без неприхватљивих губитака и угрожавања своје репутације.
Планирање новчаног тока врши се да би се обезбедило да Друштво увек има
довољно готовине да подмири пословне потребе.
Следећа табела представља анализу финансијских обавеза Друштва према
уговореним условима плаћања, који су одређени на основу преосталог периода на
дан извештавања у односу на уговорени рок доспећа и засновани су на уговореним
недисконтованим износима отплата (салда која доспевају на наплату у року од 12
месеци једнака су њиховим књиговодственим износима, будући да ефекат
дисконтовања није материјално значајан):
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до 3
месеца

од 3 до12
месеца

преко 5
године

Укупно

31. децембар 2015.
године
Дугорочне обавезе
10.662.562,36
10.662.562,36
Краткорочне
финансијске обавезе
– интерна позајмица
1.171.546,70
1.171.546,70
Обавезе из
пословања
16.411.613,30
16.411.613,30
Обавезе по основу
зарада и накнада
зарада
5.305,20
5.305,20
Обавезе по основу
ПДВ
945.603,55
945.603,55
Одложени приходи
и примљене
донације
24.861.921,14 24.861.921,14
У к у п н о 18.534.068,75 10.662.562,36 24.861.921,14 54.058.552,25
31. децембар 2014.
године
Примљени аванси,
депозити и кауције
Обавезе из
пословања
Остале краткорочне
обавезе
Обавезе по основу
ПДВ
Обавезе за остале
порезе, доприносе и
дажбине

44

-

-

44

7.093

-

-

7.093

796

-

796

142

-

-

142

7.279

796

6.563
6.563

14.638

Дугорочне обавезе су обавезе које се могу конвертовати у капитал. На основу конкурса
Покрајинске владе Општини Инђија одобрена су средства за изградњу и реконструкцију
водних објеката у јавној својини односно за изградњу две батерије бунара Б20 и Б21 у
Инђији. Током 2015. године из покрајинског и општинског буџета ЈКП Водовод и
канализација Инђија пренета су наменска буџетска средства за изградњу наведених
батерија бунара у износу од 10.662.562,36 рсд. Одложени приходи у износу од
24.861.921,14 такође су из истих буџетских извора одобрена средства али за изградњу
водоводне мреже у насељеном месту Чортановци. Обзиром да мреже не могу бити
улагане у капитал Друштва а у складу за општим актима Друштва на овај вид државног
давања примењиваће се приходни приступ у складу са МРС 20.
4.5. Управљање ризиком капитала
Циљ управљања капиталом је да Друштво задржи способност да настави да послује
у неограниченом периоду у предвидљивој будућности, како би власницима
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капитала обезбедило повраћај (профит), а користи осталим заинтересованим
странама, као и да би очувало оптималну структуру капитала са циљем да смањи
трошкове капитала.

Друштво прати капитал на основу показатеља задужености. Показатељи
задужености Друштва за 2015. и 2014. годину су:
У хиљадама РСД
2015
2014
1.
2.
3.
4.

Задуженост (дугорочне и краткорочне
обавезе)
Минус:
готовина
и
готовински
еквиваленти
Нето дуговање (1-2)
Капитал
Рацио нето дуговања према капиталу (3:4)

29.197

8.075

6.959
22.238

37.679
1.474.295

1.474.708

-

Приликом израчунавања нето дуговања, поштујући начело опрезности, обавезама
друштва сучељене су искључиво промптно ликвидна средства-готовина и
готовински еквиваленти. Показатељ односа нето задужености према капиталу
показује величину задужености у динарима по једном динару капитала.

5.

КЉУЧНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ И ПРОСУЂИВАЊА
Састављање и приказивање финансијских извештаја захтева од руководства
Друштва коришћење најбољих могућих процена и разумних претпоставки, које
имају ефекта на исказане вредности средстава и обавеза, као и обелодањивање
потенцијалних потраживања и обавеза на дан извештавања, као и прихода и
расхода у току извештајног периода. Ове процене и претпоставке су засноване на
информацијама расположивим на дан састављања финансијских извештаја.
Стварни резултати могу се разликовати од наведених процена. Процене и
претпоставке се континуирано разматрају, а када корекције постану неопходне,
исказују се у билансу успеха за периоде у којима су постале познате.
У даљем тексту наведене су кључне процене и претпоставке које садрже ризик да ће
проузроковати материјално значајне корекције књиговодствених вредности
средстава и обавеза у току наредне финансијске године.
Користан век трајања нематеријалних улагања, грађевинских објеката и
опреме
Одређивање корисног века трајања нематеријалних улагања, грађевинских објеката
и опреме се заснива на претходном искуству са сличним средствима, као и на
антиципираном техничком развоју и променама на које утиче велики број
економских или индустријских фактора. Адекватност одређеног корисног века
трајања се преиспитује на годишњем нивоу или када год постоји индикација да је
дошло до значајне промене фактора који су представљали основ за одређивање
корисног века трајања.
Обезвређење нефинансијске имовине
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На дан извештавања, руководство Друштва анализира вредности по којима су
приказана нематеријална улагања, некретнине, постројења и опрема Друштва.
Уколико постоји индикација да је неко средство обезвређено, надокнадив износ те
имовине се процењује како би се утврдио износ обезвређења. Уколико је
надокнадиви износ неког средства процењен као нижи од вредности по којој је то
средство приказано, постојећа вредност тог средства се умањује до висине
надокнадиве вредности. Разматрање обезвређења захтева од руководства
субјективно просуђивање у погледу токова готовине, стопа раста и дисконтних
стопа за јединице које генеришу токове готовине, а које су предмет разматрања.

Обезвређење залиха
Друштво је обрачунало обезвређење залиха на основу процењених губитака услед
немогућности продаје или реализације у процесу производње. Процена је заснована
на анализи кретања залиха, историјским отписима, проценама кретања на тржишту
продаје, плановима продаје, променама у условима продаје, процене рокова
употребе, као и процене стања и употребне вредности залиха, приликом
утврђивања адекватности обезвређења залиха. Ово укључује и претпоставке о
будућем понашању купаца и резултирајућим будућим продајама. Руководство
верује да није потребно додатно обезвређење залиха, изузев резервисања већ
приказаних у финансијским извештајима.
Обезвређење потраживања
Исправка вредности потраживања се врши за сумњива и спорна потраживања, на
основу процењених губитака услед немогућности купаца да испуне неопходне
обавезе. Процена је заснована на старосној анализи потраживања од купаца,
историјским отписима, кредитним способностима купаца и променама у условима
продаје, приликом утврђивања адекватности исправке вредности сумњивих и
спорних потраживања. Ово укључује и претпоставке о будућем понашању купаца и
резултујућим будућим наплатама. Руководство верује да није потребна додатна
исправка вредности потраживања, изузев резервисања већ приказаних у
финансијским извештајима.
Резервисања по основу отпремнина
Трошкови утврђених накнада запосленима након одласка у пензију након
испуњених законских услова и јубиларних награда утврђују се применом актуарске
процене. Актуарска процена укључује процену дисконтне стопе, будућих кретања
зарада, стопе морталитета и будућих повећања накнаде по одласку у пензију. Због
дугорочне природе ових планова, значајне неизвесности утичу на исход процене.
Резервисање по основу судских спорова
Руководство Друштва процењује да расходи настали по основу судских спорова
нису материјално значајни, те стога није извршен обрачун резервисања по основу
судских спорова.
Одложена пореска средства
Одложена пореска средства признају се на све неискоришћене пореске кредите до
мере до које је извесно да је ниво очекиваних будућих опорезивих добитака
довољан да се неискоришћени порески кредити могу искористити. Значајна
процена од стране руководства Друштва је неопходна да би се утврдио износ
одложених пореских средстава која се могу признати, на основу периода настанка и
висине будућих опорезивих добитака и стратегије планирања пореске политике.
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6.

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА И НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
у хиљадама РСД

Земљиште

Грађе-вински
објекти

Постро-јења и
опрема

Средства
у
припреми

Укупно

Нематери-јална
улагања

Стање 31. децембра 2013.

-

1.784.141

123.208

18.901

1.926.250

2.538

Укидање почетног стања
Процена

-

Право коришћења мрежа

-

Нове набавке

-

-

-

2.818

2.818

-

2.414
-

-

2.050
-

-4.734
-

-270
-

120

-1.642

Набавна вредност

Пренос са припреме
Пренос између група
Отуђивање и расходовање

-

-

Остала повећања
Стање 31. децембра
2014.

-

150

2414

1784291

-

-

Нове набавке
Пренос са припреме

123616

-1.641

-

-

-

16985

1.927.306

2658

54.914

54.914

-

6.083

6083
-6082

-6.082

-3.399

-278

-3.677

Пренос између група
Отуђивање и расходовање
Остала повећања
Стање 31. децембра
2015.

-

2.414

1.784.291

126.300

65.539

1.978.544

2.658

Стање 31. децембра 2013.

-

410.565

85.889

-

496.454

1.916

Укидање почетног стања

-

0

Процена

-

0

Право коришћења мрежа
Амортизација за 2014.
годину

-

0

Отуђивање и расходовање
Стање 31. децембра
2014.
Амортизација за 2015.
годину

-

Исправка вредности

Отуђивање и расходовање
Стање 31. децембра
2015.
Садашња вредност
31.12.2014.
Садашња вредност
31.12.2015.

-

24.402

-

434.967

-

24.432

-

8.680

33.082

-1637

-1.637

92.932

0

164

527.899

2.080

7.784

136

-3.366

-

459.399

97.350

0

556.749

2.216

2.414

1.349.324

30.684

16.985

1.399.407

578

2.414

1.324.892

28.950

65.539

1.421.795

442

На пословној згради у Инђији у улици Војводе Степе 48 уписане су хипотеке и то од стране
радника ДП Бруно који су пре стечаја уписали права из радног односа. Друштво је ову
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непокретност купило након поступка стечаја ДП Бруно од Металс комерца из Новог сада.
Очекује се да адвокатска канцеларија која заступа Друштво оконча поступак брисања
незаконито уписаних (односно неизвршеног брисања) хипотека.

Извршена је процена вредности земљишта, али издвајање земљишта од
грађевинских објеката није извршено у пословним књигама јер није прибављена
потврда Републичке дирекције за имовину Републике Србије, а која је била
неопходна у складу са чланом 82. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр.
72/2011, 88/2013 и 105/2014) да су непокретности пријављене ради уписа у
јединствену евиденцију непокретности .
8.

ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Дугорочни финансијски пласмани на дан 31. децембра 2014. године обухвата остале
дугорочне пласмане у износу од РСД 135 хиљада. Дана 16.03.2015. године овај
пласман је враћен Друштву у складу са уговореним одредбама.
9.

ЗАЛИХЕ
у хиљадама РСД

Материјал
Резервни делови
Алат и инвентар
Дати аванси добављачима у земљи

10.

2015.

2014.

13.562
74
1.219
14.855
3.900
18.755

13.474
61
1.337
14.872
69
14.941

ПОТРАЖИВАЊА
у хиљадама РСД

Потраживања по основу продаје
Купци у земљи
Купци у иностранству
Исправка вредности потраживања
укупно
Друга потраживања
Потраживања из специфичних послова
Потраживања за камате
Потраживања од запослених
Потраживања по основу осталих преплаћених пореза и
доприноса
Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају
Потраживања по основу накнада штете
Остала потраживања:
укупно
Краткорочни финансијски пласмани
Краторочни зајмови у земљи - Ингас јп Инђија
Остали краткорочни пласмани - интерна позајмица
укупно

2015.

2014.

76.309

66.965

19.142
57.166

0
-20.436
46.529

10.625
47
20
5
8
250
10.955

94
9.864

0
65
250
56.802

33.385
1.172
34.557
23

ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”, ИНЂИЈА
Напомена уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2015. године

________________________________________________________________________________________

Потраживања по основу продаје и из специфичних послова исказана у износу
од РСД 94 хиљада у 2014. години (без исправке вредности потраживања) су
потраживања од предузећа Матроз у стечају из Сремске Митровице. Према
подацима Агенције за лиценцирање стечајних управника на интернет
страници www.alsu.gov.rs/ стечај је окончан а ненаплаћена потраживања су
отписана .
На основу уговора о зајму предузећу Ингас Инђија јп је дата позајмица са роком
враћања 30. април 2016 године.
Интерна позајмица у износу од 1.172 хиљаде рсд са пословног на буџетски рачун
дата је за плаћање доспелих обавеза за изградњу капиталних пројеката које се
иначе финансирају из општинског буџета. Средства су краткорочно позајмљена до
извршења буџета у износу и на начин који не угрожава редовну ликвидност
друштва.

11.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
у хиљадама РСД

Хартије од вредности-готовински еквиваленти
Текући рачун
Укупно

2015.

2014.

2
6.957
6.959

7
37.672
37.679

12. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА
2015.

2014.

206.00

206.00

13,816,724.54

13,816,724.54

14,174,664.01

14,174,664.01

78,162,978.31

78,162,978.31

55,843,936.55

55,843,936.55

Ванбилансна актива
Ванбилансна актива -цивилна заштита
Друга ванбилансна актива - кап.инв. Источни
Срем
Друга ванбилансна актива - кап.инв. Рег.кан.
Црпна станица Н.Пазова
Друга ванбилансна актива-кап.инв. Рег.кан.-I
етапа
Друга ванбилансна актива -кап.инв. Рег.кан.-II
етапа
Друга ванбилансна актива -кап.инв. Рег.кан. заједнички трошкови
Укуно ванбилансна актива

931,628.62

931,628.62

162,930,138.03

162,930,138.03

206.00

206.00

7,127,078.34

7,127,078.34

2,010,433.89

2,010,433.89

9,534,930.84

9,534,930.84

Ванбиланна пасива
Ванбилансна пасива -цивилна заштита
Обавезе за др. ванбилансну активу - ср. за
кап.инв. СО Инђија (Рег.кан.Н.Пазова)
Обавезе за др. ванбилансну активу-ср. За
кап.инв. На рачун фонда за грађ.земљиште СО
С.Пазова
Обавезе за др. ванбилансну активу - ср. за
кап.инв. на жиро рачун Фонда вода
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Обавезе за др. ванбилансну активу- ср. за
кап.инв. на жиро рачун Минист. за водопривреду
нереализована средства
Обавезе за др. ванбилансну активу -ср. за
кап.инв. Фонд за лок. путеве СО Инђија
Обавезе за др. ванбилансну активуМинистарство за водопривреду -преусмерена
средства од екологије
Обавезе за др. ванбилансну активу- ср. за
кап.инв. Регион.кан. Водовод С.Пазова
Обавезе за др. ванбилансну активу- ср.за кап.инв.
ЈКП ВИК Београд за Источни Срем
Обавезе за др. ванбилансну активу - Сред.за
кап.инв. Фонд Воде БГД-Источни Срем
Обавезе за др. ванбилансну активу - Сред.за
кап.инв. -Др. Фонд за грађ.зем. Ст. Пазова
Источни Срем
Обавезе за др. ванбилансну активу - сред. за
кап.инв. -ЈКП за гр.зем.ком. дел. Инђија
Обавезе за др. ванбилансну активу - сред. За
кап.инв. -Министар.за пољ.шум. и водоп.
Обавезе за др. ванбилансну активу - за кап.инв. у
току Рег. водовод Источни Срем
Обавезе за др. ванбилансну активу - за кап. инв. у
току Рег. Водовод Источни Срем СО ПЕћинци
Обавезе за др. ванбилансну активу - за кап.инв. у
току Рег. кан. и Резервоар
Укуно ванбилансна пасива

13.

345,800.00

345,800.00

21,470,097.59

21,470,097.59

500,000.00

500,000.00

6,820,052.34

6,820,052.34

108,900.00

108,900.00

1,295,000.00

1,295,000.00

62,230.00

62,230.00

113,550.00

113,550.00

1,900,000.00

1,900,000.00

13,826,724.54

13,826,724.54

128,700.00

128,700.00

97,686,434.49

97,686,434.49

162,930,138.03

162,930,138.03

ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Основни капитал ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”, Инђија, у износу од РСД
1.471.782 хиљада обухвата државни капитал и друштвени капитал.
Структура основног капитала у пословним књигама на дан 31. децембра 2014. и
2015. године била је следећа:
у хиљадама РСД

Државни капитал
Друштвени капитал

2015.

2014.

1.457.309
14.474
1.471.782

1.457.309
14.474
1.471.782

Стање капитала у пословним књигама Друштва исто је као и уписано стање
основног каптала у Агенцији за привредне регистре .
Државни капитал представља капитал јавног предузећа а оснивач је јединица
локалне самоуправе-општина Инђија . О располагању државним капиталом
одлучује оснивач.
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Друштвени капитал представља капитал друштвеног предузећа исказаног у форми
акција или удела. Део основног капитала Друштва који се води као друштвени
капитал стечен је након поступка припајања друштвеног предузећа ДП Војводина
из Инђије 1997. године.
14.

РЕЗЕРВЕ
Резерве у износу од 2.397
статутарне резерве.

15.

РСД

хиљада (2014. година 2.389 РСД

хиљада) су

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК
у хиљадама РСД

Стање на почетку године
Нето добитак периода
Расподела добитка

2015.

2014.

60

3.981
60
(3.981)
60

(60)
0

16. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
Накнаде и друге бенефиције запослених
2015.
Стање на почетку године
Додатна резервисања извршена у току
периода
Искоришћени износи у току периода
Укинути неискоришћени износи
Стање на крају године

у хиљадама РСД
2014

6.563

9.778

198
67
6.298

578
2.637
6.563

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених обухватају резервисања за
отпремнине за одлазак у пензију, које се одмеравају по садашњој вредности очекиваних
будућих одлива применом дисконтне стопе која одражава камату на висококвалитетне
хартије од вредности које су исказане у валути у којој ће обавезе за пензије бити плаћене.
Имајући у виду да у Републици Србији не постоји развијено тржиште за овакве обвезнице,
коришћена је дисконтна стопа НБС.
Основне актуарске претпоставке које су коришћене су:

Дисконтна стопа
Процењена стопа раста просечне зараде
Проценат флуктуације
Износ отпремнине у моменту резервисања
Износ отпремнине у претходном периоду
Укупан број запослених на дан 31.12. текуће године
Трошак текуће услуге рада
Трошак прошлих услуга
Трошак камате
Актуарски добитак

4,5%
2.5%
2%
212,289.00
206,217.00
73
-483,973
623,483
404,240
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17. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ
у хиљадама РСД

2015.

2014.

0

44

Примљени аванси од правних лица у земљи

18. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
у хиљадама РСД

Добављачи у земљи
Остале обавезе из пословања

2015.

2014.

16,412

7,093

16,412

7,093

19. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
у хиљадама РСД

Обавезе према физичким лицима за накнаде по
уговорима
Обавезе за учешће у добити – за друге намене

2015.

2014.

0
0

796
796

У складу са чланом 15. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа „Водовод и канализација“ Инђија јп Одлуком о расподели добити
извршена је расподела добити у 2014. години тако што је 20% добити уплаћено
оснивачу, 60% издвојено за резерве а 20% издвојено за друге намене -796 хиљада
динара извршена је исплата запосленим према Појединачном колективном уговору
по основу доприноса запосленог пословном успеху Послодавца. У 2015. години овај
члан Одлуке је промењен па је добит из 2014. године распоређена и исплаћена у
износима 80% оснивачу, 15% за резерве и 5% за друге намене у складу са актима
Јавног предузећа.

20. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ
у хиљадама РСД

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине

2014.

2014.

142

142
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21.

ПОРЕЗ НА ДОБИТ
у хиљадама РСД

2014
-6305
518
32.352
47.366
-21.837

Губитак пословне године
Расходи који се не признају
Рачуноводствена амортизација
Амортизација у пореске сврхе
Пореска основица/(Губитак)
Износ губитка из пореског биланаса из ранијих
година, до висине опорезиве добити

2013
60
327
33.246
-47.336
-13.703

Промене на рачуну одложене пореске обавезе у току године биле су као што следи:
у хиљадама РСД

Стање 01. јануара
Повећање у току године
Стање 31. децембра

2015

2014

21.046
2.252
23.298

17.415
3.631
21.046

22. УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА
Друштво је извршило усаглашавање потраживања и обавеза са стањем на дан
31.10. 2015. године.
Нису усаглашена са дужницима у износу од РСД
усаглашено 0.98 % од укупних потраживања.

852

хиљада, односно није

На рачуну 204-100 , 204-110 и 220-100 неусаглашена су следећа потраживања:

Р.број

Шифра

Купац

1

Е056

Ескимопродукт

2

С202

Стојанац

3

И005

Аутоцентар Инко

4

М116

Марко ин у стечају

5

М264

Марко ин у стечају
Код Бранка

6

К090

7

Ф008

Фрушка гора

8

М083

Металик сзтр

9

М208

Монтера

10

А211

Ариљац

Потраживања
по основу
продаје

Потражи-вања за
камату

134.524,52
12.701,80
22.632,08
34.495,76
36.590,40
5.689,00
49.133,40
51.503,78
161.751,94
1.258,40

48.241,00
6.668,00
3.015,40
2.978,00
1.905,00
112,00
32.098,00
1.993,00
82.226,00
266,00
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11

С223

Срем сур

4.108,35

12

К068

Куд Паја Зарић

14.130,52

5.808,00

13

З074

Куд Змај Јован Јовановић

14

У009

Унионинжењеринг

15

У043

Унионинжењеринг у стечају

4.082,40
72.781,38
37.227,14

2.131,60
1.080,78
20.531,00

Укупно

642.610,87

209.053,78

16

Обавезе које су неусаглашене су само обавезе према дистрибутеру електричне
енергије - ЕПС снабдевању (шифра Е085).

23.

.
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ
у хиљадама РСД

Приходи од продаје производа и услуга на на домаћем
тржишту

24.

2015.

2014.

156,542

153,445

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (АОП 1017)
у хиљадама РСД

Приходи од активирања учинака
Приходи од дотација
Остали пословни приходи

2015.

2014.

209
209

481
481

Остали пословни приходи углавном обухватају приходе од издатих
сагласности на пројекте .

25.

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (АОП 1023)
у хиљадама РСД

Трошкови материјала за израду
Трошкови осталог материјала (режијског)
Трошкови једнократног отписа алата

2015.

2014.

11.585
785

5.734
729

1.424
13.794

933
7.396
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26.

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ (АОП 1024)
у хиљадама РСД

Трошкови енергије (ел. енергија и гас)
Трошкови горива

27.

2015.

2014.

29.804
3.150
32.954

25.141
3.783
28.924

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (АОП 1025)
у хиљадама РСД

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на
терет послодавца
Трошкови накнада по уговору о делу
Трошкови накнада физичким лицима по основу
осталих уговора
Трошкови накнада члановима управног и надзорног
одбора
Остали лични расходи -превоз
Остали лични расходи и накнаде - јубиларне награде
Остали лични расходи и накнаде - пакетићи
Остали лични расходи

28.

2015.

2014.

54.545

57.891

9.764
175

10.362
2.513

893
1.216
1.877
836
178
171
69.654

1.196
1.837
401
168
90
74.458

ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (АОП 1026)

у хиљадама РСД

Трошкови услуга на изради учинака
Трошкови транспортних услуга
Трошкови услуга одржавања
Трошкови закупнина
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови истраживања
Трошкови осталих услуга

2015.

2014.

155
1.158
2.806
363
60
590
623
5.755

1.537
858
3.927
359
115
205
7.001
30

ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”, ИНЂИЈА
Напомена уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2015. године

________________________________________________________________________________________

29.

ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА (АОП1028)
у хиљадама РСД

Резервисања за накнаде и друге бенефиције
запослених

30.

2015.

2014.

337

782

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (АОП 1029)
у хиљадама РСД

Трошкови непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови премија осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови чланарина
Трошкови пореза
Остали нематеријални трошкови

2015.

2014.

5.592
141
1.100
274
140
1.887
6.786
15.918

5.174
367
675
197
146
1.709
2.370
10.638

Значајнија ставка код непроизводних услуга је :
1. анализа воде за пиће 1.684.098,20 рсд ;
2. трошкови адвокатских услуга 733.500,00 рсд;
3. трошкови одржавања програма 586.070,94 рсд;
4. трошкови заштитних мера за запослене 155.000,00 рсд;
5. трошкови стручне литературе и ел.издања 209.888,56 рсд;
6. трошкови семинара и стручног усавршавања 121.405,45 рсд;
7. Трошкови агенцијских услуга на очитавању бројила 971.260,00 рсд;
8. Трошкови агенцијских услуга на физичким пословима 266.000,00
рсд;
9. Остали трошкови 864.378,20 рсд (ревизија финансијских извештаја,
трошкови лица ангажованог за безбедност и заштиту на раду, ртв
претплата, рег. возила).
У трошкове пореза у износу од 1.887 хиљада динара спада накнада за захватање и
заштиту вода, накнада за одвођење отпадних вода и порез на имовину.
У остале наматеријалне трошкове углавном улазе трошкови судских такса у поступцима
извршења од купаца као и уплата у буџет Републике привременог умањења зарада
запослених ( 4.827 хиљада динара) који се иплаћује од 1.12.2014. године на основу

Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно
зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени
гласник РС“, бр. 116/2014) . Умањење зараде се врши умањењем основице за 10%.
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31.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (АОП 1032)
у хиљадама РСД

Приходи од камата од трећих лица
-затезне и друге камате

32.

2015.

2014.

7.888

8.285

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (АОП 1040)
у хиљадама РСД

Расходи камата према трећим лицима
-по кредитима
-по обавезама из дужничко-поверилачких односа

33.

2015.

2014.

7
7

5
5

ОСТАЛИ ПРИХОДИ (АОП 1052)
у хиљадама РСД

Приходи од укидања дугорочних и краткорочних
резервисања
Приходи од осигурања
Остали непоменути приходи
Умањење вредности некретнина и опреме

34.

2015.

2014.

145
774
21
940

42
621
3.310
3.973

ОСТАЛИ РАСХОДИ (АОП 1053)
у хиљадама РСД

Губици по основу расходовања и продаје
нематеријалне имовине, некретнина, постројења и
опреме
Мањкови
Расходи по основу директних отписа потраживања
Остали непоменути расходи
-трошкови спорова
-издаци за хуманитарне, културне, здравствене,
образовне,
расходи из ранијих година
Обезвређење залиха материјала и робе
Обезвређење остале имовине

2014.

2014.

33
5
89

5
1
11

160

807

130
26
316
274
1.033

129
40
45
1.038
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