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1. УВОД  

 

Оно што је обележило 2014. годину је доношење забране употребе воде за пиће и 

кување у насељу Инђија. Дана 25.07.2014. године санитарни инспектор Покрајинског 

секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, решавајући по 

службеној дужности у предмету инспекцијског надзора ЈКП „Водовод и канализација“ 

Инђија, донео је решење о забрани коришћења воде за пиће у насељу Инђија, а на 

основу физичко хемијске неисправности воде због повећане концентрације нитрита, 

амонијака и последично измењених сензорних особина у узорцима воде за пиће. 

Од 25. јула 2014. године до 24. новембра 2014. године, док је у насељеном месту 

Инђија била на снази забрана употребе воде за пиће, ЈКП „Водовод и канализација“ 

Инђија је своје кориснике снабдевало водом за пиће из ЈП „Водовод“ Рума, а преко 14 

цистерни које су биле постављене на различитим локацијама у насељу Инђија. 

ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија је привремено решило проблем присуства 

амонијака у води за пиће, методом „хлорисања преко превојне тачке“. Трајно решење 

исправне воде за пиће у насељу Инђија остаје Постројење за припрему воде за пиће, 

на чијем се пуштању у поновни рад тренутно ради, док је привремено решење 

уклањања амонијака хлорисањем преко превојне тачке и даље у примени. 

У току 2014. године обезбеђена су средства од Аутономне Покрајине Војводине - 

Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за 

изградњу водоводне мреже у насељу Чортановци II етапа I фазе изградње, као и за 

изградњу батерије бунара Б-21 на изворишту у Инђији, а Општина Инђија ће 

суфинансирати изградњу. Поступци јавне набавке за изградњу водоводне мреже у 

насељу Чортановци I етапа I фазе изградње и за батерију бунара Б-20, за коју су 

средства обезбеђена од истог секретаријата у току 2013. године, су спроведени  у 

току 2014. и почетком 2015. године. Наведени пројекти су значајни за обезбеђење 

потребне количине воде у насељу Инђија и насељима која су прикључена на 

водоводну мрежу насеља Инђија, као и за обезбеђење водоснабдевања насеља 

Чортановци.  

Због законских ограничења за запошљавање на одређено и неодређено време као и   

смањења броја запослених у претходним годинама,  долазило је до проблема да  за 

обављање појединих послова нема довољног броја радника , што је нарочито било 

изражено у време када је на снази била забрана употребе воде за пиће. Из наведених 

разлога запослени у водоводној оперативи предузећа су обављали послове   

повећаног опсега кроз непрекидна дежурства и рад у сменама што је захтевало 

знатан прековремени рад. 
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Поред наведених 14 цистерни за воду за пиће, у 2014. години набављена је и машина 

за варење полиетиленских цеви пречника од 63 до 250 mm, као и пумпе за дозирање 

натријум хипохлорита које су постављене на бунаре како би се уклонио амонијак 

методом хлорисања преко превојне тачке.  

2014. годинa је ипак завршена  успешно,  уз позитивно  пословање и поред смањења 

цене воде од 30%  у време трајања забране.  
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2. СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА 

 

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ самостално послује од 

12.05.1994. године, а као део предузећа „Будућност“ од 05.01.1979. године. Основна 

делатност предузећа је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за кориснике 

насељених места општине Инђија.  

Сврха постојања ЈКП „Водовод и канализација“ је да задовољи потребе 

корисника,континуалним снабдевањем квалитетном питком водом и  еколошки 

безбедно одвођење употребљених отпадних вода. 

Пословно име   Предузећа : 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ИНЂИЈА ЈП, 

ИНЂИЈА 

На слици 1. је приказана структура предузећа: 

 

Слика 1. Структура предузећа 

Надзорни 
одбор 

Директор 

Заменик 
директора 

Технички 
руководилац 

Радна 
јединица 

водовода и 
канализације 

Секретар 

Служба 
општих и 
правних 
послова 

Руководилац 
рачуноводствено-

финансијских 
послова 

Служба 
рачуноводствено-

финансијских послова 
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Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Инђија, улица Војводе Степе 

број 48,  уписано је у регистар Агенције за привредне регистре по Решењу број  

216315/2006, са матичним бројем 08584885 и послује са пореским 

идентификационим бројем 101437361. 

Основни подаци предузећа: 

o Правна форма: Јавно предузеће, 

o Седиште: Војводе Степе број 48, 

o Број жиро рачуна: 355-1014687-24, 

o Оснивач: Општина Инђија 

ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија је основано 12.05.1994. године Одлуком 

Скупштине општине Инђија број 01-313-83/94. 

o Oсновна делатност: 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, 

o Заступник: Директор, на основу Решења о именовању директора број 02-

62/2015-I од 01. априла 2015. године СО Инђија. 

Функција Име и презиме 

директор Драган Дошен, дипл. инж. 

o Функција у привредном субјекту:  директор, 

o Надзорни одбор: на основу Решења о именовању председника и чланова 

Надзорног одбора број 02-155/2013-I од 05. јуна 2013. године, и 02-284/2014-I 

od 17.10.2014. СО Инђија  именовала је на мандатни период од четири године. 

Функција Име и презиме 

Председник Синиша Вукосављевић,  дипл. ек. 

Члан Бранко Радаковић, дипл. прав. 

Члан из реда запослених Кристијан Блануша, дипл. инж. 

o Тел./фаx:+ 381 (0) 22 560 842 

o e-mail: vik@indjija.net 

o web: www.vodovodindjija.co.rs 

http://www.vodovodindjija.co.rs/
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Поред основне  делатности ово јавно комунално предузећу према Статуту обавља и 

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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71.20  техничко испитивање и анализе 

 

ЗАКОНСКИ ОКВИР КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА ПРЕДСТАВЉАЈУ: 

- Закон о јавним предузећима (’’Сл. гласник РС’’бр. 119/2012), 

- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011), 

- Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр.72/11; 88/13 и 105/14), 

- Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/09; 073/10; 0101/10; 

101/11; 92/12;  62/13;  63/13 и 108/13), 

- Закон о заштити потрошача („Сл.гласник РС“, бр. 62/14), 

- Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“, бр. 62/13), 

- Закон о рачуноводству и ревизији („Сл.гласник РС“, бр. 46/06; 111/09 и 99/11), 

- Закон о изменама и допунама Закона о раду („Сл.гласник РС“, бр. 74/14), 

- 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),  

- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“, бр. 101/05), 

- Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама („Сл.гласник РС“, бр. 

88/2011) 

- Закон о привредним друштвима (’’Сл.гласник РС’’ бр. 125/1994), 

- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“ 

бр.93/2012), 

- Закон о јавним набавкама (’’Сл. гласник РС’’бр. 124/2012 и 14/2015), 

- Одлука о јавном водоводу („Сл. лист општина Срема“, бр. 6/2011), 

- Измене и допуне  Одлуке о јавном водоводу ("Сл. лист. општине Инђија", бр. 

14/2014), 

- Одлука о јавној канализацији („Сл. лист општина Срема“, бр. 6/2011), 
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- Измене и допуне  Одлуке о јавној канализацији  ("Сл. лист. општине Инђија", 

бр. 14/2014), 

- Уредба о поступку прибављања Сагласности за ново запошљавање  и додатно 

радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 

113/13 и 21/14), 

- Уредба  о начину и контроли обрачуна  и исплате зарада у јавним предузећима 

(„Сл. гласник РС“ бр. 27/2014), 

- Низ законских и подзаконских аката која регулишу област грађевинарства, 

платног промета, рачуноводства и ревизије, трговине и др.  
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3. КАДРОВСКА ОСПОСОБЉЕНОСТ, КВАЛИФИКАЦИОНА И  

СТАРОСНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА 

 

Основну и пратеће делатности ЈКП „Водовод и канализације“ Инђија обављају 71 

запослена радника, од којих 15 имају звања са завршеном вишом школом и 

факултетом, што чини 21% од укупног броја, док је највећи број запослених радника 

62% радника са КВ и ВКВ квалификацијом, односно 44 радника. У табелама 1 и 2 

приказана је квалификациона и старосна структура запослених. 

Табела 1.  Квалификациона структура и број запослених 

Ред. 
брoј 

Квалификациона структура 
Број запослених 

31.12.2014. 
1.   ВСС 10 

2.   ВС 5 

3.   ВКВ 7 

4.   ССС 10 

5.   КВ 37 

6.   ПК 1 

7.   НК 1 

УКУПНО  71 

 

Табела 2.  Старосна структура и број запослених 
 

Ред. 
брoј 

Старосна структура 
Број запослених 

31.12.2014. 
1.   До 30 година  8    (11%) 

2.   30 до 40  13   (18%) 

3.   40 до 50  16   (23%) 

4.   50 до 60  33   (47%) 

5.   Преко 60    1    (1%) 

УКУПНО   71 (100%) 
 

Кроз сагледавање старосне структуре запослених у предузећу уочљиво је да је 

највећи број запослених, 50 запослених, старости преко 40 година, што чини 70% 

запослених у предузећу. 

У предузећу током извештајног периода ангажована су четири лица ван радног 

односа закључивањем уговора по основу повећаног обима посла и то за послове 

пописа стања водомера и наплате рачуна као и лице за надзирање и обезбеђење 

објекта водоторња у Инђији.  
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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 до 31.12.2015. године.  

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 

броја запослених, а за евентуално повећање потребна је сагласност тела Владе и 

мишљења 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%.  

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. Овај проблем је нарочито био изражен  у 

периоду уведене ванредне ситуације у водоснабдевању у насељеном месту Инђија и 

свим донетим мерама које су  доприносиле уклањању насталих проблема. Запослени 

у водоводној оперативи предузећа  су обављали  послове повећаног опсега кроз 

непрекидна дежурства и рад у сменама што је захтевало знатан прековремени рад.    
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4. ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА У 2014. 

ГОДИНИ 

 

ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија у оквиру своје делатности одржава 45 бунара, 

два водоторња, пет резервоара,  око 239 km основне водоводне мреже различитих 

профила и материјала. 

Предузеће поседује лиценцу за обављање послова у области  управљања водама од 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичке дирекције за 

воде. Лиценца важи до 14.11.2018. године, а издата је за обављање следећих 

делатности: 

o Снабдевање водом за пиће системом јавног водовода; 

o Сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода системом јавне 

канализације; 

o Старању о функционисању водних објеката и система; 

o Праћење стања водних објеката. 

Старост водоводне мреже за већи део мреже се креће у границама од 35 до 40 година. 

На извориштима у свим насељеним местима у којима је ЈКП „Водовод и канализација“ 

Инђија задужено за водоснабдевање, изграђени су бушени субартерски бунари  

дубина од 80 до 300 метара, пречника бушења око 445 mm,  са уграђеним бунарским 

конструкцијама Ø323/219 mm.  

Водоснабдевање насеља Инђије водом за пиће се врши из јавног водовода чија је 

градња започета 1977. године формирањем централног водозахвата. Вода се из 

бунара преко ППВ-а потискује у резервоар запремине 3150 m3 у којем се врши 

изравнавање потрошње. Из резервоара се вода захвата црпном станицом и потискује 

у дистрибуциону мрежу.  

На супротном крају града се налази водоторањ запремине 500 m3 и висине око 30 m, 

који функционише као „контра резервоар“ и обезбеђује покривање часовне 

неравномерности.  

Укупан број прикључених субјеката на водоводни систем  износи 17562 и то: 

- објекти индивидуалног и колективног становања – кућни прикључци: 17108, 

- индустрија, сзр, сур, локали и сл.: 454. 
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Предузеће је у оквиру своје активности редовног и инвестиционог одржавања на 

објектима водоводне инфраструктуре извршило разне интервенције, што је 

приказано у табели 3: 

Табела 3.  Структура и број интервенција на објектима водоснабдевања у 2014. години 

Ред. 
број 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
БРОЈ 

ИНТЕРВЕНЦИЈА 

ВРЕДНОСТ 
ИЗВЕДЕНИХ  

РАДОВА 

1.  
Интервенција на главној водоводној 
мрежи 

44 1.592.419,00 

2.  
Интервенција код потрошача на 
кућним водоводним прикључцима 

491 2.738.022,00 

 

У току 2014. године екипе ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија су израдиле 45 

водоводних  прикључака, а техничка служба је издала 60 услова и сагласности. Поред 

тога је замењено 276 водомера. 

На  сликама 2а. и 2б су приказани неки од радова на отклањању хаварија у току 2014. 

године. 

 

Слика 2а. Радови на отклањању хаварија на водоводној мрежи 
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Слика 2б. Радови на отклањању хаварија на водоводној мрежи 

 

 У оквиру одржавања објеката водоснабдевања у Инђији  извршено  је редовно прање 

резервоара и водоторња. Поред редовних испирања, водоводна мрежа насеља Инђија 

је више пута у току године ванредно испирана при чему су затварани вентили на 

уличној водоводној мрежи у циљу што ефикаснијег избацивања талога из мреже.  

На водовној мрежи насеља Инђија отклоњено је 16 хаварија, а на прикључцима 297 

хаварија.  

Водоснабдевање насеља Нови Карловци, Љуково и Јарковци у току 2014. године је у 

потпуности вршено са изворишта у Инђији. У овим насељима вршена су редовна 

испирања водоводних мрежа као и ванредна када је постојала потреба. На водовној 

мрежи насеља Нови Карловци отклоњено је 2 хаварије, а на прикључцима 23 

хаваријe. 

На водовној мрежи насеља Јарковци отклоњено је 3 хаварије, а на прикључцима   5 

хаварија, док јена водовној мрежи насеља Љуково отклоњена је једна хаварија, а на 

прикључцима 9 хаварија. На водоводну мрежу насеља Љуково у току 2014. године 

прикључено је 13 нових потрошача, а у насељу Јарковци 2 нова потрошача. На слици 

3. су приказани радови на уградњи хидранта у насељу Јарковци. 
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Слика 3. Радови на уградњи хидранта на водоводној мрежи насеља Јарковци 

 

У насељу Бешка је два пута вршено редовно прање и дезинфекција резервоара и 

дегазатора. Поред тога извршено је и редовно прање водоторња који се налази на 

супротном крају насеља у односу на извориште.  

На водовној мрежи насеља Бешка отклоњена је 1 хаварија, а на прикључцима 65 

хаварија. Као и у току 2013. године и у 2014. години ЈКП „Водовод и канализација“ 

Инђија је закупило бунар на циглани у Бешки од приватног лица. Експлоатацијом 

бунара који су у власништву ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија и наведеног 

закупљеног бунара у току прошле године у Бешки су обезбеђене стабилне резерве 

воде у току целе године.  

У насељу Крчедин је извршена дезинфекција и прање резервоара три пута у току 

године. На водоводној мрежи је отклоњено 4 хаварије, а на прикључцима   10 

хаварија.  

У Новом и Старом Сланкамену у току 2014. године извршено је редовно прање 

резервоара.  У Новом Сланкамену на водоводној мрежи је отклоњено 2 хаварије, а на 

прикључцима  24 хаварије, док је на водовној мрежи насеља Стари Сланкамен   

отклоњено 8 хаварија, а на прикључцима 22 хаварије. 
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У насељу Марадик су вршена редовна испирања водоводне мреже, на којој је 

отклоњено 4 хаварије,  док је на прикључцима отклоњено 35 хаварија.  

У прошлој години набављена је машина за варење полиетиленских цеви пречника од 

63 до 250 mm, неопходна радној јединици водоводне оперативе за изградњу 

водоводних мрежа.  

 

4.1. ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ НАСЕЉА ИНЂИЈА – ФАБРИКА 

ВОДЕ ЗА ПИЋЕ                 

Постројење је пројектовано да пречисти максимално 150 l/s сирове воде, а као 

меродавни полутанти за уклањање из сирове воде су пројектом одређени : 

 амонијум јон .............. од 0.3 mg/l до 1.4 mg/l усвојено 2.0 mg/l 

 гвожђе ........................ од 0.2 mg/l до 0.5 mg/l усвојено 0.5 mg/l 

 потрошња KMnO4 .....од 4.0 mg/l до  8.0 mg/l усвојено 8.0 mg/l 

 арсен ..........................  од 10 µg/l до 20 µg/l усвојено 20 µg/l. 

Технологија пречишћавања воде, која се црпи из двадесет и четири бунара у околини 

Инђије, заснива се на: 

 Аерацији воде инјектирањем струје чистог кисеоника, који оксидује водоник 

сулфид, двовалентно гвожђе и тровалентни арсен. Истовремено у води се 

стварају аеробни услови и под тим условима анаеробни микроорганизми не 

могу да опстану, 

 Дозирању ферисулфата за поспешивање издвајања арсена пре филтрације 

на минералним филтрима, 

 Филтрацији на минералним филтрима на којима се издваја оксидовано 

гвожђе, заједно са арсеном и уклања се настала мутноћа, 

 Поновној аерацији воде инјектирањем струје чистог кисеоника испред 

биолошких филтера, на овај начин се обезбеђује довољно кисеоника за 

биолошко уклањање амонијака и делимичну оксидацију органских материја, 

 По потреби, дозирање амонијум соли (у рециркулациону струју у условима 

рада постројења са смањеним оптерећењем), 

 По потреби, дозирање нутријената за подстицање раста бактерија у испуни 

биолошких филтера, 
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 Филтрацији на биолошким филтерима за биолошко уклањање амонијачног 

азота из воде, 

 Дезинфекцији воде гасним хлором пре уласка воде у резервоар чисте воде, 

 Таложењу воде од прања минералних филтера, 

 Одводу талога у регионалну канализацију, 

 УВ дезинфекцији избистрене воде од прања минералних филтера, 

 Поврату избистрене воде од прања минералних филтера на поновну прераду, 

 Одводу преостале воде од прања биолошких филтера у регионалну 

канализацију. 

Комисија за технички пријем је током фебруара 2009. године извршила преглед 

пројектне, техничке, градилишне и остале документације, као и изведених радова, у 

присуству надзорних органа и одговорних извођача радова као и представника 

инвеститора, и констатовала да се објекат може пустити у пробни рад, којим се треба 

доказати: 

 капацитет и функционалност опреме 

 обезбеђење квалитета пречишћене воде према Правилнику о хигијенској 

исправности воде   

 за пиће 

 испуњеност услова за испуштање ефлуената Постројења за припему воде за 

пиће  

 насеља Инђија у Јавну канализацију Инђије, према Одлуци о јавној 

канализацији    

 општине Инђија. 

Пробни рад је одобрен 11. марта 2009. године. Ток пробног рада, према начелно 

успостављеном и усаглашеном програму, обухватао је следеће тестове и активности: 

1) Припремне активности и дезинфекцију комплетног проточног тракта ППВ. 

2) Хидраулички тестови и комплетирање ‘мокрих’ тестова – пуштање воде кроз  

постројење, верификација функционисања пумпи, вентила, дозирања, мерних 

уређаја и др. 

3) Тестирање уклањања гвожђа на првој фази филтрације 

4) Успостављање функционисања биолошких филтера – развој биологије за 

уклањање  амонијака 

5) Уклањање арсена 
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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: 

i. групу опреме коју чине две идентичне, паралелне линије за прераду  воде, 

ii. 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), 
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5) шахт затварача – сирова вода. 

Општина Инђија је у току 2014. године потписала уговор о извођењу радова на 

сервисирању и реконструкцији постројења за прераду воде. Извођач радова је 

предузеће "ЛАД Гроуп" из Београда. 

Уговором је предвиђено да извођач обави све неопходне радове који подразумевају 

сервис, реконструкцију, дезинфекцију, монтажу опреме која се допрема из увоза и 

друге активности неопходне за пуштање у рад фабрике воде. Након завршетка 

радова приступиће се техничком пријему објекта и добијању употребне дозволе. 

Током претходног периода, опрема на ППВ се редовно одржавала у смислу испирања 

и дезинфекције, као и свакодневне контроле те је иста потпуно функционална.  

 

4.2. ЗАМЕНА И РЕДОВНО БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА И ОДРЖАВАЊЕ  ПУМПНИХ 

АГРЕГАТА 

Број замењених и редовно баждарених водомера по насељеним местима општине 

Инђија у току 2014. године приказан је у табели 4. 

Табела 4.  Замена и редовно баждарење водомера 

ЗАМЕНА И РЕДОВНО БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА 

НАСЕЉЕНО МЕСТО КОМАДА 

ИНЂИЈА 206 

БЕШКА 32 

МАРАДИК 10 

КРЧЕДИН 5 

Н.КАРЛОВЦИ 7 

Н.СЛАНКАМЕН 9  

С. СЛАНКАМЕН 7 

ЉУКОВО 0 

ЈАРКОВЦИ 0 

УКУПНО 276 

 

Током 2014. године сервисирано је 6 пумпних агрегата који се користе за снабдевање 

водом у систему одржавања ЈКП „Водовод и канализација” Инђија.  

На слици 4 приказани су радови на замени хаварисаних пумпних агрегата на 

бунарима. 
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Слика 4. Радови на демонтажи и уградњи пумпних агрегата на бунарима 

 

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ХИГИЈЕНСКОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ОПШТИНЕ 

ИНЂИЈА ЗА 2014. ГОДИНУ 

Током 2014. године праћена је хигијенска исправност воде за пиће у Општини 

Инђија. Стручна лица Института за јавно здравље Војводине 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, а на основу 

законске обавезе утврђивања хигијенске исправности воде за пиће одређене 

Правилником о хигијенској исправности воде за пиће, „Сл. лист СРЈ“ бр. 42/98 и 

44/99. 

У Општини Инђија, током 2014. године извршено је укупно 637 анализа воде за 

пиће различитог обима. Mикробиолошка исправност је утврђена у 89,95%  

контролисаних узорака, а физичко-хемијска у 20,89% контролисаних узорака од 

укупног броја контролисаних узорака у којима су анализирани физичко-хемијски 

параметри.  
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Узроци микробиолошке неисправности 10,05% узорака воде за пиће из 

водоводне мреже ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија током 2014. године (граф. 1) у 

односу на укупан број микробиолошких анализа (637) је у већини контролисаних 

узорака налаз повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, док су најчешћи 

узроци физичко-хемијске неисправности 79,11% узорака воде за пиће из 

водоводне мреже ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија током 2014. године (граф. 2), 

у односу на укупан број физичко-хемијских анализа повећана концентрација нитрита 

и повећана концентрација амонијака у контролисаним узорцима. 

 

  

Графикон 1. Приказ микробиолошке исправности воде за пиће у насељима Општине 

Инђија 

 

Графикон 2. Приказ физичко-хемијске исправности воде за пиће у насељима Општине 

Инђија 

Након решавања проблема присуства амонијака у води за пиће, тј. укидања забране 

употребе воде за пиће и кување у насељу Инђија, применом хемијске оксидације 

амонијака методом „хлорисања преко превојне тачке“, привремено решење 

уклањања амонијака из воде за пиће насеља Инђија је дало следеће резултате:  

o Од укупно 31 контролисаних узорка воде за пиће у периоду од 24. новембра 

2014. године па до краја године: 

Микробиолошки исправна 
вода за пиће 

Микробиолошки 
неисправна вoда за пиће 

Физичко-хемијски исправна 
вода за пиће 

Физичко-хемијски 
неисправна вoда за пиће 
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 физичко-хемијска неисправност је била присутна у 2 узорка, због 

повећане концентрације гвожђа и повећане мутноће у контролисаним 

узорцима,  

 а микробилошка неисправност је утврђена у 1 контролисаном узорку 

због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија.  
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5. ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ОДВОЂЕЊА УПОТРЕБЉЕНИХ 

ВОДА У 2014. ГОДИНИ 

 

ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија, на основу донете Одлуке о јавној канализацији  

од стране Скупштине општине Инђија, обавља комуналну делатност сакупљања и 

уклањања отпадних вода канализационом мрежом, 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 9526 и то: 

- објекти индивидуалног и колективног становања : 9263, 

- индустрија, сзр, сур, локали и слично: 263. 

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 изградње и техничког пријема преосталих делова месне 

канализације тј. потврде исправности, исти ће бити преузети од МЗ Инђија на 

одржавање и управљање. 

ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија тренутно одржава 6 црпних станица и  69 

километара канализационе мреже. 

Предузеће је у оквиру своје активности редовног одржавања на објектима 

канализационе инфраструктуре (канализациона мрежа и црпне станице) извршило  

више интервенција (табела 5, слика 5). У току претходне године сервисирано је пет 

пумпи које се налазе у црпним станицама (слика 6). 

Табела 5. Структура и број  интервенција на објектима канализационе 

инфраструктуре у 2014. години 

Ред. 

број 
ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

БРОЈ 

ИНТЕРВЕНЦИЈА 

ВРЕДНОСТ 

ИЗВЕДЕНИХ  

РАДОВА 

1.  Интервенција на канализационој мрежи 32 300.490,00 

2.  
Интервенција на канализационим 

прикључцима 
21 371.139,00 

3.  
Интервенције на црпним станицама 

канализације 
81 571.697,00 
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Слика 5. Радови на чишћењу канализационе мреже и канализационих прикључака 

специјалним возилом „Вома“   

 

Слика 6. Радови на отклањању хаварија на црпним станицама канализације 

 

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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6. ФИЗИЧКИ ОБИМ ОСТВАРЕНИХ УСЛУГА У ОСНОВНОЈ 

ДЕЛАТНОСТИ 

Остварен обим услуга предузећа у основној делатности, по насељеним местима 

општине Инђија,  у периоду од 01.01. до31.12.2014. године  приказан је у табели 6.  У 

табели 7 је приказано поређење физичког обима услуга у периоду од 2010. године до 

2014. године.  

Табела 6.  Остварен физички обим услуга у основној делатности 

Насељено место 

Потрошња воде по категоријама 
потрошача (m3) 

% учешћа 
у укупној 

потрошњи 
 

Канализација 
(m3) 

Привреда Грађани Укупно 

Инђија 405,335.56 1,499,321.02 1,904,656.58 66.82 1,770,751.20 

Бешка 684.00 20,601.00 21,285.00 0.75   

Крчедин 670.00 51,150.00 51,820.00 1.82   
Марадик 4,638.00 268,125.52 272,763.52 9.57   

Нови Карловци 17,814.00 47,525.95 65,339.95 2.29   

Нови Сланкамен 5,613.00 150,692.06 156,305.06 5.48   

Стари Сланкамен 2,180.00 96,844.11 99,024.11 3.47   

Љуково 2392 149,054.50 151,446.50 5.31   

Јарковци 3076 124,298.00 127,374.00 4.47   

У к у п н о 442,402.56 2,407,612.16 2,850,014.72   1,770,751.20 

 

Табела 7.  Остварен физички обим услуга у основној делатности по годинама 

Година 
Водоснабдевање 

(m3) 

Индекс раста у 
односу 

на претходну 
годину 

Одвођење 
отпадних 
вода (m3) 

Индекс раста 
у односу 

на претходну 
годину 

2010 2,636,641.07 0.00 1,022,198.45 0.00 

2011 2,685,952.69 1.02 1,406,693.44 1.38 

2012 2,842,286.13 1.06 1,598,069.57 1.14 

2013 2,961,580.85 1.04 1,728,142.57 1.08 

2014 2,850,014.72 0.96 1,770,751.20 1.02 

 

Током 2014. године дистрибуирано је 2,850,014.72 (m3) (табела 8) пијаће воде, што је 

за 3.77 % мање у односу на 2013. годину, односно за 111.566,13 m3 воде. У овом 

износу није укључена потрошња воде која није фактурисана, а потрошена је у 
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техничко-технолошком поступку и која се  креће по месецима у распону од 8-23,5%. У 

структури нефактурисане потрошене воде  су: испирање водоводне мреже, испирање 

резервоарских простора, хаварије на водоводној мрежи, коришћење воде за 

противпожарну заштиту, осетљивост инструмената, нелегални прикључци – крађе 

воде, коришћење воде за комуналне потребе и сл.  

У току 2014. године обим фактурисане услуге одвођења отпадних вода је повећан на 

1,770,751.20 m3 , односно остварен је пораст ове услуге за 2.46%, или за 42,608.63 (m3) 

у односу на 2013. годину. 

Учешће у структури потрошње услуга водоснабдевања чини:     

1) локална  привреда   15.52% ,   

2) становништво у индивидуалној стамбеној градњи 74.97%  и  

3) становништво у колективном типу становања  9.51% . 

 

Табела 8. Факутурисана потрошња воде по месецима 

М е с е ц 
П о т р о ш њ а 

m3 

Коефицијент – 
однос према просечној 

потрошњи 
Јануар 198,148.38 0.07 

Фебруар 235,896.27 0.08 

Март 71,013.75 0.02 
Април 312,223.51 0.11 

Мај 264,739.63 0.09 

Јун 289,638.47 0.10 
Јул 284,496.12 0.10 

Август 269,177.56 0.09 

Септембар 244,450.16 0.09 
Октобар 251,837.88 0.09 

Новембар 218,022.80 0.08 

Децембар 210,370.19 0.07 

У к у п н о 2,850,014.72  

 

Према показатељима у табели 8. индекс дистрибуиране воде за март месец у односу 

на годишњи ниво је свега 2%, а за април чак 11% због промене начина обрачуна, 

фактурисања и наплате комуналних услуга (поново је уведен систем са ручним 

рачунарима – псион апаратима и обрада података и  наплата на терену). Поред тога, 

уочава се период (месеци јун и јул) повећане потрошње воде од просечне потрошње 

за 20%.    
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7. 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 2014. 

године службеници корисничког сервиса су решили укупно 7843 рекламација по 

различитим статусима. 

У оквиру корисничког сервиса поред евиденције и рекламација спроводи се и 

ажурирање и наплата потраживања по основу дуга за воду и услугу одвођења 

отпадних вода. Рекламације се евидентирају односно решавају одмах ако је могуће 

путем службеника рекламација а у другим случајевима ако је неопходан излазак 

дежурне екипе на терен у року од 48 сати.  

Бројчани показатељи редовних активности током 2014. године: 

Опомене потрошачима 

*два неплаћена рачуна и дуг преко 2.000,00 динара* 

 Формиране опомене пред искључење укупно 1916 у износу од 30.944.251,16 

динара 

 Формиране опомене пред утужење укупно 3709 у износу од 62.484.251,48  

динара 

 Формирани репрограми за 191 потрошача у износу од 4.457.365,33 динара. 

Искључења са мреже 

*два неплаћена рачуна и дуг преко 2.000,00 динара* 

 Број формираних налога за искључење 645, 

 Број искључених потрошача 21. 

Поднете тужбе 

*за потрошаче који нису у остављеном року измирили своја дуговања* 

 Број поднетих тужби износи 122. 
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8. АКТИВНОСТИ ИЗ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА НА РАДУ 

 

Све активности које су поменуте у овом извештају односе се на организационе, 

структуралне, кадровске, стимулативне, истраживачке и пројектантске послове, као 

и на послове инвестиционе градње, превентивног текућег и хаваријског одржавања 

система, објеката и опреме као и лична заштитна средства. Обука запослених за 

безбедан рад има директан утицај на безбедност и здравље запослених у ЈКП 

„Водовод и канализација’’ Инђија, али и посредно, преко квалитета испорученог 

производа (воде), има утицај и на здравље и безбедност грађана општине Инђија, из 

тог разлога је:  

- извршена обука запослених за безбедан рад, 

- извршени редовни и периодични прегледи запослених, 

- извршени санитарни прегледи запослених, 

- обезбеђена су лична заштитна средства запослених у складу са Правилником о 

употреби заштитних средстава и присутним ризиком радног места, 

- обезбеђена су санитарна заштитна средства за прву помоћ и личну заштитну 

хигијену, 

- редовно су одржавани базени за потапање боца за течни хлор у случају да дође 

до оштећења вентила боца на свим објектима где се користе боце са хлором, 

- постављене су табле упозорења на свим местима по објектима где постоји 

могући ризик од повреда или угрожавања здравља присутних лица, 

- редовно се обилазе сви објекти и радилишта и упућују радници на безбедан 

рад, 

- вршени су редовни  и  ванредни  сервиси  свих  возила  и  радних  машина, у  

циљу  техничке  исправности  и  безбедности  на  раду, 

- извршено је атестирање боца за транспорт и чување хлора (по истеку атеста), 

- и у току је примена  акта  о  процени  ризика  за  безбедност  и  здравље  на  

раду  за  сва  радна  места и  радну  околину. 

Израда акта о процени ризика на радним местима и  радној околини је указала на  

могућа побољшања превентивних мера за смањење или елиминисање могућих  
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ризика по безбедност и здравље на раду. У приоритету су колективне мере које је 

неопходно извршити: 

 Обезбедити   просторију  за  смештај  боца  са  техничким  гасовима  сходно  

позитивним  прописима  безбедности  и  здравља  на  раду  и  заштити  од  

пожара, 

 Хлорисање  воде, односно  простор  и  опрему  у  хлоринаторским  

станицама  решити  у  складу  са  позитивним  прописима  за  коришћење  и  

манипулацију  са  хлором  и  у  складу  са  интерним  упутством  за  рад  са  

хлором, 

 Све  електро  и  громобранске  исталације  довести  у  ред  у  складу  са  

техничким  прописима  и  обезбедити  атесте  за  све  електроинсталације,  

уземљења  и  громобранске  инсталације, 

 Радни  простор  црпних  станица  за  канализацију  опремити  свим  

неопходним  техничким  средствима  за  безбедан  и  здрав  рад  и  

прописана   лична  заштитна  средства  за  рад  са  фекалијама  на  тим  

радним  местима, 

 Ускладити  систематизацију  радних  места  са  стварним  пословима  и  

радним  задацима  свих  запослених у   предузећу –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). 

 Наведене мере у извештајном периоду су делимично реализоване, а  делимично су у 

току реализације.   

 

8.1. ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА 

ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија, са свим објектима и опремом, не спада у 

високоризичне пожарне објекте. Заштита је прилагођена степену пожарне 

угрожености. Објекти су обезбеђени хидрантима и противпожарним апаратима:  
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1) CO2 од 10 кг - 13 ком. 

2) CO 2 од 5 кг - 2 ком. 

3) S 9 - 11 ком. 

4) S 6 - 2 ком. 

5) S 3 - 3 ком. 

6) S 2 - 3 ком. 

7) S50 - 1 ком. 

Апарати су равномерно распоређени по објектима према степену могуће 

угрожености од пожара. У току 2014. године није било пожара.  

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 у  функцији су  противпожарне  заштите,а 

служе и за испирање мреже, од  којих  је  11  поред   грађевинских  објеката предузећа 

и редовно се  атестирају, док се остали редовно одржавају.   

У  току  извештајног  периода  сви хидранти  обезбеђени  су  и  заштитноим  бравама,  

у сврху  спречавања неовлашћеног коришћења воде. 

На свим угроженим местима постављени су знаци упозорења, а чине се и друге 

активности у циљу превентивног деловања  паљења и пожара. Међутим има још 

доста простора за боље уређење пре свега радионичког простора и одржавања 

површина под травом у заштићеним зонама, око објеката водоснабдевања и објекта 

за пречишћавање отпадних вода. Такође  извршена су атестирања громобрана, 

уземљења и електричних инсталација и на бази мерења отклоњене су грешке. 

У  току  извештајног  периода извршена је једна контрола примене мера и 

безбедности од  стране противпожарне инспекције, без значајних примедби.  

 

8.2. ОСИГУРАЊЕ  МАТЕРИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА И РАДНИКА 

ЈКП „Водовод  и канализација’’ Инђија је 2014. године закључило  уговор са 

„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕМ’’ филијала СРЕМ - експозитура Инђија   о осигурању  по 

следећим основама:   

1) Осигурање радника услед несрећног случаја: смрти, инвалидности и болести, 

2) Осигурање  радника добровољног здравственог  осигурања за  случај тежих   

болести  и  хирушких  интервенција, 
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3) Осигурање одговорности из делатности, 

4) Осигурање из аутоодговорности, 

5) Осигурање  имовине (пожар,  машине  од  лома,  крађа  и  разбојништво). 

Реализација  ликвидације  и  наплате  штете  у  свим  случајевима  из  пријава  за 

2014. годину је завршена до  до краја 2014. године.   

 

8.3. ФИЗИЧКО  ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  ИМОВИНЕ 

Законска  обавеза  је  да  се  објекти  водоснабдевања  преко  којих се  снабдева  водом  

више  од  10.000  становника физички обезбеде, на основу чега се врши 24 часовно 

обезбеђење   водоторња  у  Инђији  и  водостанице  са  резервоаром  воде у насељу 

Инђија, где радници који обезбеђују објекат уједно врше и надзор функционисања 

водосистема , као и одржавање  истог. 

Обезбеђење управне зграде са помоћним објектима, репроматеријалом, основним  

средствима, радним машинама, возним парком и осталом опремом, као и техничким  

средствима врше три  запослена чувара који раде у сменама и један дневни  портир, 

обучени за рад обезбеђења.  

 

8.4. ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА У ТОКУ 2014. ГОДИНЕ 

У  извештајном  периоду  сва  возила  су  одржавана, сервисирана, регистрована и 

опремана  потребном  опремом  по  новом  закону  о  саобраћају. На крају извештајне 

године три возила која су дотрајала, и даља се поправка не исплати, су предложена за 

продају. 

У табели 9. дат је извештај о утрошку горива за возни парк ЈКП  „Водовод и 

канализација“ Инђија у току 2014. године. 
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Табела 9. Извештај о утрошку горива за возни  парк ЈКП „Водовод и канализација“ 

Инђија  у  2014.  години 

ИЗВЕШТАЈ О УТРОШКУ   ГОРИВА ЗА 2014. ГОДИНУ 

МЕСЕЦ 
ВРСТА ГОРИВА 

ДИНАРА 
БЕНЗИН (l) ДИЗЕЛ (l) ГАС (l) 

1 753 244 119 163.115,65 

2 769 474 125 198.705,34 

3 870 466 156 199.032,12 

4 974 550 39 235.941,48 

5 1.375 1.472 211 413.327,5 

6 1.063 597 241 266.629,79 

7 1.156 708 154 297.234,38 

8 1.114 1.416 213 406.895,03 

9 1.237 2.591 207 611.132,39 

10 1132 1.865 188 480.974,54 

11 1.012 1.857 233 455.406,33 

12 1.729 799 268 379.131,21 
УКУПНО 13.184,00 13.039 2.154 4.107.525,74 
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9. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ПОСТУПАКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 

ПЕРИОДУ ОД 01.01. ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ 

 

У табелама 10 и 11 дат је преглед завршених поступака јавне набавке у отвореним и 

поступцима јавне набавке мале вредности. 

Табела 10. Реализовани отворени поступци јавних набавки 

 

Ред. 
број 

Предмет поступка јавне 
набавке 

Позиција у 
Плану 
јавних 

набавки и 
Ребалансу 

Плана 

Процењена 
вредност из 

Плана јавних 
набавки 

Датум 
потписива

ња 
Уговора 

Изабрани 
добављач са 

којим је 
потписан 

Уговор 

Вредност 
потписано
г Уговора 
(без ПДВ-
а) у дин. 

1 Набавка електричне енергије 1.1.18 24.000.000,00 14.03.2014. 
ЕПС 
„Снабдевање“ 
Београд 

 
17.048.736,2

9 

2 
 

Набавка водоводног 
материјала по партијама 

1.1.9 8.000.000,00    

 
2.1 

Набавка спољашњег 
водоводног материјала 

1.1.9 5.000.000,00 09.06.2014. 
„Унипрогрес“ 
Рума 

7.549.705,00 

2.2 
 

Набавка унутрашњег 
водоводног материјала 

1.1.9 3.000.000,00 
06.06.2014. 
 

„Мима-комерц“ 
Београд 

1.541.221,85 

3 
 

Набавка горива 1.1.14. 3.800.000,00 29.07.2014. 
НИС Нафтагас 
Београд 

3.876.529,00 

4 
Изградња два бунара на 
изворишту Инђија 

1.3.3 17.771.476,00 03.03.2015. 

„Гео 
Инжењеринг 
БГП“ Београд, 
Vikuv Vizutato es 
Furo Мађарска и 
„Хидро-
електро“ Инђија 

 
17.761.556,5

0 

5 Набавка возила Пик-ап 1.1.3 4.500.000,00 18.12.2014. 
„Стојанов“ д.о.о. 
Нови Сад 

 
4.392.000,00 

 
6 

Прва етапа прве фазе 
изградње водоводне мреже 
насеља Чортановци 

1.3.5 23.567.608,00 21.11.2014. 
„Инстел“ Нови 
Сад 

16.252.041,3
0 

7 
Услуга Анализе воде по 
партијама 

1.2.6 3.500.000,00    

7.1 Услуга Анализе воде Обим А 1.2.6 2.500.000,00 29.01.2015. 

„Завод за јавно 
здравље“ 
Сремска 
Митровица 

2.134.692,00 

7.2 Отпадне воде 1.2.6 200.000,00 02.02.2015. 

„Завод за јавно 
здравље“ 
Сремска 
Митровица 

93.344,00 

 
7.3 

Услуга Анализе воде Обим Б и 
В 

1.2.6 800.000,00 02.03.2015. 

„Институт за 
јавно здравље 
Војводине“ 
Нови Сад 

799.902,00 
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Табела 11. Реализовани поступци јавне набавке мале вредности 

Ред. 
број 

Предмет поступка 
јавне набавке мале 

вредности 

Позиција у 
Плану јавних 

набавки и 
Ребалансу 

Плана 

Процењен
а вредност 
из Плана 

јавних 
набавки 

Датум 
потписивањ

а Уговора 

Изабрани 
добављач са 

којим је 
потписан Уговор 

Вредност 
потписан

ог 
Уговора 

1. 
Израда 
хидродинамичких 
тестова на бунарима 

1.2.11 600.000,00 02.04.2014 
„Хидрогеоцентар“ 
Лештане 

600.000,00 

2. 
 

Набавка средстава 
хлорисања 

1.1.11 2.100.000,00 02.06.2014 
ADR Protecta aqua 
Алибунар 

612.000,00 

3. 
Сервис водомера по 
партијама 

1.2.3 1.500.000,00    

3.1. Сервис водомера до 1“ 1.2.3 950.000,00 05.05.2014. 
Хидро-електро“ 
Инђија 

650.750,00 

3.2. 
Сервис водомера већих 
од 1“ 

1.2.3 550.000,00 05.05.2014. 
„Хидро-електро“ 
Инђија 

332.000,00 

4. Услуга ангажовања Воме 1.2.8 600.000,00 02.06.2014. 
„Растошница 
промет“ Нови 
Београд 

600.000,00 

5. Услуга осигурања 1.2.13 1.300.000,00 09.05.2014 
Компанија Дунав 
осигурање а.д.о 
Сремска Митровица 

745.827,11 

6. 
Набавка грађевинског 
материјала 

1.1.10 600.000,00 15.07.2014. 
„Гавриловић транс“ 
Инђија 

554.077,48 

7. 
Сервис пумпи по 
партијама 

1.2.4 2.720.000,00    

7.1. 
Сервис водоводних 
пумпи 

1.2.4 2.120.000,00 07.11.2014. 
„Елевод ремонт“ 
д.о.о. Сремска 
Каменица 

1.349.241,0
0 

7.2. Сервис фекалних пумпи 1.2.4 600.000,00 07.11.2014. 
„Елевод ремонт“ 
д.о.о. Сремска 
Каменица 

149.505,00 

8. 
Сервис опреме за 
хлорисање 

1.2.14 615.000,00 24.10.2014. 
„Aqua interma 
inženjering“ д.о.о. 
Београд 

428.635,00 

9. 
Набавка материјала за 
формирање I зоне 
санитарне заштите 

1.1.16 600.000,00 19.11.2014. 

„Ин премиер“ 
Инђија, 
„Метал ин Зелић“ 
Инђија 

577.048,00 

10. 

Набавка  апарата за 
чеоно варење 
полиетиленских цеви 
пречника од 60 мм до 
250 мм 

1.1.14 1.000.000,00 23.12.2014. 
„Glynwed 
pipesystems“ Ниш 

535.000,00 

11. 
Услуга надзора над 
изградњом батерије 
бунара по партијама 

1.2.15 930.000,00 23.12.2014.   

11.1 
Надзор над изградњом 
бунара Б-20 
(хидрогеолошки) 

1.2.15 750.000,00 13.03.2015. 
„Хидрогеоцентар“ 
Лештане 

400.000,00 

11.2 
Надзор над изградњом 
бунара Б-20 (електро) 

1.2.15 180.000,00 13.03.2015. 
„Хидрогеоцентар“ 
Лештане 

150.000,00 
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10. ОСНОВНИ ПОДАЦИ САДРЖАНИ У ФИНАНСИЈСКИМ 

ИЗВЕШТАЈИМА ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
10.1. ОСНОВНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА  

У табели 12 је приказан преглед сумарних позиција биланса стања на дан 31.12.2014. 

године са упоредним показатељима за 2013. годину. 

Табела 12. Преглед сумарних позиција биланса стања на дан 31.12.2014. године са 

упоредним показатељима за 2013. годину 

Ред. 
број 

БИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ  
31.12.2014. 

(000 рсд) 
31.12.2013. 

(000 рсд) 
1 СТАЛНА ИМОВИНА 1,400,120 1,430,554 

2 ОБРТНА ИМОВИНА 109,918 77,492 

3 УКУПНО АКТИВА 1.510.038 1.508.046 

4 КАПИТАЛ 1,474,354 1,475,764 

5 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ 6,563 9,778 
6 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 8,075 5,089 
7 ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 21,046 17,415 
 УКУПНО ПАСИВА 1,510,038 1,508,046 

 

10.2. ПОЗИЦИЈЕ ПРИХОДА И РАСХОДА У БИЛАНСУ УСПЕХА 

У наредним табелама 13. и 14. дат је преглед појединачних позиција прихода и 

расхода на основу којих је сачињен биланс успеха за 2014. годину, а дати су и 

упоредни показатељи са претходном извештајном годином.  

Табела 13. Преглед сумарних позиција биланса стања на дан 31.12.2014. године са 

упоредним  показатељима за 2013. годину 

Ред. 
број 

П Р И Х О Д И 2014. 2013. 
Индекс 

2014/2013 

1 
Приходи у основној 
делатности  151,396,730.23 149,267,853.22 1.01 

2 Приходи на тржишту 2,048,563.63 4,604,230.01 0.44 

3 
Субвенције из  буџета 
општине  3,000,000.00 - 

4 

Остали пословни приходи- 
приходи од издатих 
сагласности 481,150.66 569,847.66 0.84 

5 Финансијски приходи  8,285,309.22 7,266,351.36 1.14 
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(приходи од камата и курсне 
разлике) 

6 
Приходи по основу смањења 
обавеза 3,973,193.07 2,238,425.17 1.77 

7 

Остали непоменути приходи                        
(по судским поступцима, 
осигурање )   2,783,024.23 - 

8 
Приходи по основу смањења 
ненаплаћених потраживања  1,066,894.51   

9 У К У П Н О  167,251,841.32 169,729,731.65 0.99 
 

Табела 14. Преглед расхода у 2014. години са упоредним показатељима за 2013. годину 

Ред. 
број 

Р А С Х О Д И 2014. 2013. 
Индекс 

2014/2013 
1 Утрошак материјала 6,667,396 5,172,586.49 1.29 

2 
Утрошак осталог материјала 
(режијски, рез.делови) 728,752.81 1,023,791.67 0.71 

3 
Утрошена енергија - ел. 
енергија 23,649,298.30 19,983,033.20 1.18 

4 Утрошена енергија - гас 1,492,197.17 1,511,996.34 0.99 

5 Утрошена енергија -  гориво 3,782,874.03 3,030,841.41 1.25 

6 

Трошкови бруто зарада са 
свим порезима и 
доприносима 68,253,129 68,636,459.69 0.99 

7 
Трошкови накнада – уг. о делу 
и повремени послови 2,513,543.63 2,913,170.66 0.86 

8 
Трошкови накнада члановима 
управног и надзорног одбора 1,195,810.98 1,061,099.91 1.13 

9 Остали лични расходи 2,495,671.99 1,952,949.07 1.28 

10 
Трошкови производних 
услуга 1,536,782.00 185,373.25 8.29 

11 Транспортне услуге 857,975.57 691,291.57 1.24 

12 Трошкови услуга одржавања 3,926,964.42 3,495,146.53 1.12 

13 Tрошкови закупнина 358,579.13 255,508.38 1.40 

14 
Трошкови рекламе и 
пропаганде 114,818.36 76,078.68 1.51 

15 Трошкови  осталих услуга 205,560.39 222,737.81 0.92 

16 Трошкови амортизације 34,028,673.58 39,679,588.77 0.86 

17 
Трошкови непроизводних 
услуга 5,173,893.30 4,325,902.35 1.20 

18 Трошкови репрезентације 366,631.04 279,953.45 1.31 
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19 Трошкови премије осигурања 675,282.06 559,141.66 1.21 

20 Трошкови платног промета 197,017.23 211,713.64 0.93 

21 Трошкови чланарина 145,992.33 146,610.07 1.00 

22 Трошкови пореза 1,709,300.59 1,230,296.58 1.39 

23 
Остали нематеријални 
трошкови 2,369,570.68 1,682,382.16 1.41 

24 
Финансијски (расходи камата 
и нег. курсне разлике) 5,090.75 2,519,967.15 0.00 

25 Расходи и мањкови по попису 5,253.33 54,714.11 0.10 

26 
Остали расходи – (директни 
отписи..) 11,182.45 5,376.33 2.08 

27 

Остали непоменути расходи  
( за хуманитарне, спортске, 
културне намене, таксе 
судске) 976,258.20 297,763.55 3.28 

28 

Индиректан отпис 
потр.старијих од 60 дана и 
сумњивих и спорних 
потраживања 118,379.44 237,616.32 0.50 

 У к у п н о 163,561,878.76 161,443,090.80 1.01 
 

10.3. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА ИСКАЗАН У БИЛАНСУ 

Током 2014. године остварена је добит (добит за расподељивање) у износу од 

59,501.42 динара (табела 15). Одлука о расподели добити донеће се у складу са 

чланом 15. Одлуке о промени оснивачког акта предузећа.  

Табела 15. Остварен резултат пословања у 2014. години 

Ред. 
број 

БИЛАНСНА ПОЗИЦИЈА ИЗНОС 

1.   П Р И Х О Д И 167,251,841.32 

2.   Р А С Х О Д И 163,561,878.76 

3.   Р Е З У Л Т А Т 3,689,962.56 
4 ПОРЕЗ НА ДОБИТ 0.00 

5 
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ 

РАСХОДИ 3,630,461.14 

РЕЗУЛТАТ ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ 59,501.42 

 

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.  
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10.4. АНАЛИЗА РАСХОДА 

У  даљем тексту су приказане поједине групе значајнијих прихода и расхода: 

o Укупни приходи мањи су у 2014. години у односу на 2013. за 2,477,890.33 

динара. На смањење укупних прихода утицао је пад физичког обима 

извршене услуге водоснабдевања за скоро 4%, и мада је цена воде повећана 

од 1.03.2014. године укупан прихода је смањен због привременог смањења 

рачуна за воду од месеца августа до краја новембра 2014. године у износу 

од 9.874.297,07 динара због проблема у водоснабдевању; 

o Приходи остварени изван основних комуналних делатности 

(водоснабдевања и одвођења употребљених вода) такозвани приходи на 

тржишту значајно су смањени и чине само око 44% прихода из 2013. 

године; 

o Повећање прихода по основу смањења обавеза за око 1,734,767.90 динара 

последица је смањења резервисања у складу са Међународним 

рачуноводственим стандардом 19 (МРС 19) за отпремнине запосленим за 

одлазак у пензију, а услед промена акутарских претпоставки које се односе 

на раст  зарада запослених и на дисконтну стопу; 

o Трошкови материјала  у износу од 6.667.395,97 динара повећани су за  

1,494,809.48 динара  у односу на 2013. годину;  

o Трошак електричне енергије  у износу од 23,649,298.30 динара за око 18% 

је већи у односу на 2013. годину, јер су уведене нове накнаде – приступ 

систему (мрежарина) и накнада за обновљиве изворе енергије;  

o Трошкови енергије - гаса у износу од 1,492,197.17 динара смањени су за око 

1% а односе се на загревање пословних просторија у ул Војводе Степе 48 и у 

Блоку 63 у Инђији; 

o Трошкови енергије -  горива у износу од 3,782,874.03 динара повећани су за 

око 25% у односу на 2013. годину. На ово повећање утицали су пре свега 

проблеми у водоснабдевању, снабдевање водом за пиће из других 

водоводних мрежа и појачан рад и надзор над објектима водоснабдевања; 

o Трошкови зарада са порезом и доприносима у износу од 68,253,129 динара 

смањени  су за око  1% у односу на 2013. годину због мањег броја 

запослених (одлазак у пензију и боловање запослених);  

o Трошкови накнада за уговоре о делу у износу од  2,513,543.63 динара 

смањени су за око 14% у односу на 2013. годину; 
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o Трошкови накнада члановима надзорног одбора са свим порезима и 

доприносима  у 2014. години износе 1,195,810.98  динара; 

o Остале личне расходе запослених у укупно износу од 2,495,671.99  динара  

чине: 

1) трошкови превоза 1,837,248.94  динара; 

2) остали лични расходи, односно помоћ запосленим за случај болести 

90,358.32 динара; 

3) подела новогодишњих пакетића  167,541.69  динара и 

4) јубиларне награде 400,523.04 динара.  

o трошкови производних услуга  у укупном износу од 1,536,782.00  динара  

углавном чине трошкови лимарских и  кровопокривачких радова на хали 

оштећеној од последица града из 2013. године;  

o транспортне услуге у укупном износу од 857,975.57 динара  чине трошкови 

поштанског саобраћаја и  телефоније фиксне и мобилне; 

o трошкови услуга одржавања у укупном износу од 3,926,964.42 динара 

односе се на : 

1) сервис пумпи за воду 739,907.70  ;  

2) сервис водомера  367,620.00;  

3) одгушење канализације  310,920.00 ;  

4) Технички преглед и сервис возила 676,241.00  ;  

5) Заваривање ПЕ цеви 324,153.45 динара ;  

6) сервис апарата CO2 , инјектора и баждарење боца за хлор 594,166.60 

динара;   

7) хидродинамички тестови бунара 600,000.00 динара и  

8) остало на одржавање возног и  машинског парка и рачунара. 

o трошкови закупнина у укупном износу од 358,579.13 динара односе се на   

закуп бунара у Бешки;  
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o  трошкови  осталих услуга у износу од 205,560.39 динара  чине трошкови - 

накнада месним заједницама за наплату потраживања од грађана тих месних 

заједница; 

o трошкове непроизводних услуга у износу од 5,173,893.30 динара  чине : 

1) анализа воде за пиће 2,949,930.00 динара;  

2) трошкови адвокатских услуга 701,500.00;  

3) трошкови одржавања и дораде  програма  715,069.48  динара;  

4) трошкови лекарских услуга  141,000.00  динара;  

5) трошкови стручне литературе и ел.издања  161,295.46 динара;    

6) остали трошкови (ртв претплата, рег.возила, ревизија финансијских 

извештаја ) 505,098.36 динара. 

o Значајан трошак је и трошак пореза у износу од 1,709,300.59 динара а чини га 

порез на имовину у износу од 399.315,00 динара и остало на накнаду за 

заштиту и захватање пијаће воде и накнаду за упуштање отпадних вода;  

o Остале нематеријалне трошкове у износу од 2,369,570.68 динара  чине 

углавном трошкови судских такси , трошкови обавештења о делатности на 

РТИ у висини од 360.000,00 динара , као и уплата у Републички буџет по 

основу смањених зарада и то у висини од 897,906.37 динара;  

o Остали непоменути расходи у износу од 992,693.98 динара углавном се односе 

на судске таксе за жалбу и на судско решење у износу од 780.780,00 динара а 

остатак су трошкови појединачно мањег износа а односе се на мањкове, 

издатке за спортске, културне и остале намене .  

 

10.5. НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 

Током 2014. године у основна средства уложено је 2,320,528.12 динара. Улагања се 

односе углавном на куповину:  цистерни за воду, дозир пумпи, тримера и косачице, 

громобрана, рачунара и опреме за хлорисање. 
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10.6. НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА 

Ненаплаћена потраживања по основу извршених комуналних услуга са каматом и 

услуга водоводне оперативе на крају 2014. године износе 76,829,701.53 динара 

(табела 16) што је пораст у апсолутном износу за 7,647,695.61 динара у односу на крај 

2013. године. Најмањи проценат наплате остварен је код установа.  

Просечна наплата потраживања је 68,92%. 

Табела 16. Наплата  потраживања на основу продаје и услуга 

Категорија 
потрошача 

(дуга) 

дуг из  
2013. 

Задужење у 
2014. 

Укупно 
задужење 

Наплата  у 
2014. 

Дуг  на дан  
31.12.2014. 

% 
нап. 

привреда 7,676,421.08 37,441,953.24 45,118,374.32 34,208,598.31 10,909,776.01 75.82 

установе 10,159,130.21 3,236,153.80 13,395,284.01 2,167,780.74 11,227,503.27 16.18 

мала привреда 2,217,640.78 4,393,969.36 6,611,610.14 4,204,377.24 2,407,232.90 63.59 

грађани 32,751,865.48 118,030,479.72 150,782,345.20 119,813,454.45 30,968,890.75 79.46 

привреда  
тужена 
потраживања и 
таксе 

263,059.85 0 263,059.85 0 263,059.85 

0.00 

мала привреда  
тужена 
потраживања и 
таксе 

426,867.20 108,774.75 535,641.95 112,788.15 422,853.80 

21.06 

грађани  
тужена 
потраживања и 
таксе 

6,887,871.66 4,563,240.79 11,451,112.45 2,255,144.44 9,195,968.01 

19.69 

потраживања за  
некомуналне 
услуге 

1,519,013.54 2,857,876.34 4,376,889.88 2,806,683.37 1,570,206.51 

64.13 

Потраживање за 
камату за све 
потрошаче 

7,280,136.12 7,373,842.30 14,653,978.42 4,789,767.99 9,864,210.43 

32.69 

Укупно 69,182,005.92 178,006,290.30 247,188,296.22 170,358,594.69 76,829,701.53 68.92 

 

10.7. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА У 2014. ГОДИНИ 

Током 2014. године није било субвенција из буџета, али је на конкрусу Покрајинског 

секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство одобрено и уговорено са 

општином Инђија укупно 58,484,976.52 динара за суфинансирање  следећих 

пројеката : 
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o Изградња сабирног цевовода и батерије бунара Б-20  14,350,467.42; 

o Изградња сабирног цевовода и батерије бунара Б-21  10,741,768.62; 

o Изградња водоводне мреже насеља Чортановци II етапа I фаза 14,361,896.39 и  

o Изградња водоводне мреже насеља Чортановци I етапа  I фаза  19,030,844.09. 

 

10.8. СЕРВИСИРАЊЕ ДОСПЕЛИХ ОБАВЕЗА 

Током 2014. године није било проблема са ликвидношћу предузећа, на почетку 

године неизмирене обавезе према добављачима су износиле 4,774,132.37 динара, а 

на крају године 7,136,878.05 динара. Током 2014. године није било кредитног 

задужења. 

 

10.9. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПРЕДМЕТА ПРЕД ПРИВРЕДНИМ И ОСНОВНИМ   

СУДОМ САЧИЊЕН НА ОСНОВУ ИЗВЕШТАЈА АДВОКАТА, дел. број 1070 од 

16.04.2014.године 

1. Предмет који се води пред Привредним судом у Београду бр. П 209/2010 по 

противтужби ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија против „Путоградња 

инжењеринг“ д.о.о. Нови Београд.  

Привредни суд је донео решење којим је одредио извођење доказа  вештачењем 

путем вештака грађевинске струке, а на околности умањења обавеза ЈКП „Водовода и 

канализације“ Инђија, а које се састоји у неоснованом богаћењу Путоградње 

инжењеринг за радове које је предузело ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија по 

примедбама комисије за технички пријем а сходно обавези извођача по члану 7 тачка 

4 Уговора број 17/94  као и на околности да ли је дошло до кашњења у извођењу 

радова и евентуалне одговорности „Путоградња инжењеринг“ д.о.о. за то кашњење. 

У овом парничном предмету ће након вештачења вештака грађевинске струке суд 

одредити и вештачење вештака економско финансијске струке. 

2. Предмет који се води пред Привредним судом у Сремској Митровици број П 

342/14 по тужби „Путоградња инжењеринг“ д.о.о. Нови Београд против ЈКП 

„Водовод и канализација“ Инђија. 

Правни основ тужбеног захтев „Путоградња инжењеринг“ д.о.о. је стицање без основа 

а потражује се новчани износ који је у противизвршењу ЈКП „Водовод и 
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канализација“ Инђија наплатио од „Путоградња инжењеринг“ д.о.о.. До сада су 

одржана два рочишта. 

3. Привредни суд Београд, број П-6818/2013 поступак се води по тужби ЈКП 

„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија против „Путоградња инжењеринг“ д.о.о. 

Нови Београд у ком поступку се тражи исплата исплаћеног износа, а према 

закљученом поравнању  везано за потраживање „Путоградња инжењеринга“ по 

пресуди Трговинског суда у Београду бр. П7720/06 од  19.11.2007. године износ 

који је више уплаћен је обрачунат све до пријема пресуде Врховног Касационог 

суда број Прев. 88/10, ППЗ 74/10 од 02.12.2010. године. 

Након што је Привредни суд у Београду одбио тужбени захтев ЈКП „Водовод и 

канализација“ Инђија, уложена је жалба против пресуде и предмет се налази у 

Апелацином привредном суду на решавању. 

4. Предмет који се води пред Основним судом у Старој Пазови, Судска јединица 

Инђија број П 623/14 по тужби Кртинић Аце из Инђије а против Општине 

Инђија и ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија. 

Правни основ тужбе је накнада материјалне штете због оштећења на објекту 

власништво Кртинић Аце. 

До сада је одржано припремно рочиште а главна расправа ће се одржати у јулу 

месецу 2015. године. 

5. Поступак извршења трошкова парничног поступка из парничног предмета који 

се водио по тужби Наде Татић Ковач и Катице Ковач. 

Поднет је предлог ради дозволе извршења и очекује се доношење решења о 

извршењу у корист ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија. 

 

 

 

Председник Надзорног одбора 

                                                                                 ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија 
 
                                                                                                                                                                                   

               ________________________________________________                             
Синиша Вукосављевић 


