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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ 
 

ПОСЛОВНО ИМЕ:  ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА“ ИНЂИЈА ЈП ИНЂИЈА 

СЕДИШТЕ:   ИНЂИЈА, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ БРОЈ 48 

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:  3600 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА 

ВОДЕ 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08584885 

ПИБ: 101437361 

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 

ЗАСТУПНИК: ДРАГОЉУБ ТРИФУНОВИЋ, дипл.екон., директор 

 

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, 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 

71.20  техничко испитивање и анализе 
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1.1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА 

 

Приказ организационе структуре предузећа: 

 
Слика 1.  Организациона структура предузећа 

Пословодсво Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Инђија ЈП Инђија чине: 

1. ДРАГОЉУБ ТРИФУНОВИЋ, директор  

 
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Инђија ЈП 
Инђија чине: 

1. Марко Иваниш – председник надзорног одбора 

2. Милорад Росић – члан 

3. Никола Мандић - члан 

 

1.2. КАДРОВСКА И КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 
 

Правилником и организацији и систематизацији послова предузећа утврђена је 
оптимална кадровска структура предузећа за несметано обављање свих комуналних 
делатности предузећа.  

 Одлуком СО Инђија бр. 02-179/2017-I о одређивању максималног броја 
запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне 
самоуправе општине Инђија за 2017. годину, одобрен је максималан број од 72 
запослена на неодређено време.  

НАДЗОРНИ 
ОДБОР 

ДИРЕКТОР 

ИЗВРШНИ 
ДИРЕКТОР ЗА 

ТЕХНИЧКЕ 
ПОСЛОВЕ 

РАДНА 
ЈЕДИНИЦА 

ВОДОВОДА И 
КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

РАДНА 
ЈЕДИНИЦА 

ФАБРИКЕ ВОДЕ 
И ИЗВОРИШТА 

У ИНЂИЈИ 

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР 
ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНО -

ФИНАНСИЈСКЕ 
ПОСЛОВЕ 

СЛУЖБА 
РАЧУНОВОДСТВЕНИХ  

И ФИНАНСИЈСКИХ 
ПОСЛОВА 

ИЗВРШНИ 
ДИРЕКТОР ЗА 

ОПШТЕ ПРАВНЕ И 
КАДРОВСКЕ 

ПОСЛОВЕ 

СЛУЖБА ОПШТИХ 
ПРАВНИХ И 

КАДРОВСКИХ 
ПОСЛОВА 
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 На крају 2019. године предузеће је имало 69 запослених на неодређено време.  

 У складу са одобреним годишњим Програмом пословања за 2019. годину у 
текућој години извршиће се пријем ново запослених на упражњена радна места, а 
према условима из важећег Правилника о организацији и систематизацији послова.  
 Од укупно 69 запослених у ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија, 13 

запослених имају високу стручну спрему што чини 18,57% од укупног броја 

запослених, 2 запослена са вишом стучном спремом, односно 2,86% од укупног броја 

запослених у предузећу. Највећи број запослених чине запослени са средњом 

стручном спремом 55 запослених лица односно 78,57%, у чији оквир улазе КВ и ВКВ 

радници.(табела 1).  

 

 

Табела 1. Кадровска и квалификациона структура 

Редни број 
Квалификациона 

структура 

Број запослених 

31.12.2019. 

Квалификациона 

структура 

изражена у % 

1 ВСС 13 18,84 

2 ВС 4 5,80 

3 ССС 52 75,36 

 

УКУПНО 
69 100 

 

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 

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%.  
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Због смањења 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 

Општи прописи које у обављању поверених комуналних делатности 
примењујеЈКП„Водовод и канализација“ Инђија ЈП су: 

 
- Закон о јавним предузећима (’’Службени гласник РС’’, бр. 15/2016), - 

- Закон о водама (’’Службени гласник РС’’, бр. 30/10 и 9/12), - 

- Закон о планирању и изградњи (’’Службени гласник РС’’, бр. 72/09, 81/09, 

64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), -  

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

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

- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 073/10, 101/10, 

101/11, 92/12,  62/13,  63/13, 108/13, 142/14, 68/18 и 103/15), - 

- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору 

(„Службени гласник РС“, бр.68/2015 и 81/16), - 

- Закон о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и 

ангажованих лица код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 

68/2015 и 79/15), - 

- Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС“, бр. 62/14 и 6/16), - 

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

- Закон о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“, бр. 46/06, 111/09 и 

99/11, 62/13), - 

- Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр.  24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 

75/2014), 
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- 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 и 91/15), - 

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

88/2011 и 15/16), - 

- Закон о привреднимдруштвима (’’Сл.гласник РС’’ бр. 36/2011, 99/2011, 

83/2014 – др. закон и 5/2015), - 

- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник 

РС“, бр. 93/2012), - 

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

68/2015), - 

- 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), - 

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

(„Сл.гласник РС“ бр. 5/2006),- 

- Низ законских и подзаконских аката која регулишу област грађевинарства, 

платног промета, рачуноводства и ревизије, трговине и др., 

 
Интерни акти које у обављању поверених комуналних делатности 

примењујеЈКП„Водовод и канализација“ Инђија ЈП су: 
 

- Оснивачки акт ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија ЈП,  

- Статут ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија ЈП, 

- Колективни уговор ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија ЈП,  

- Правилник о организацији и систематизацији послова, 

- Пословник о раду Надзорног одбора,  

- Правилник о јавним набавкама,  

- Правилник о безбедности и здрављу на раду,  

- Правилник о заштити од пожара,  

- Одлуке Надзорног одбора,  

- Остало. 

Општинске Одлуке које у обављању поверених комуналних делатности 
примењује ЈКП„Водовод и канализација“ Инђија ЈП су: 

 
- 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),  
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- 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). 

 

 

2. ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА И ОДВОЂЕЊА 
УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА У 2019. ГОДИНИ 

 

2.1. ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА У 2019. ГОДИНИ 
 

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Инђија у оквиру своје 

делатности одржава 49 бунара, два водоторња, пет резервоара, приближно 258 km  

дистрибуционе мреже различитих профила и материјала. 

Предузеће је добило лиценцу за обављање послова у области  управљања водама од 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичке дирекције за 

воде. Лиценца важи до 10.06.2024. године. Лиценца се издаје 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 40 до 45 

година. 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 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 18.414, од тога: 

- објекти индивидуалног и колективног становања – кућни прикључци: 17.903, 

- индустрија, самосталне занатске радње, самосталне угоститељске радње и др.: 

511. 
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Током 2019. 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.  

 

 
Слика 2. Радови на отклањању хаварија нa  водоводној мрежи 

 

Табела 2.  Врста и број  интервенција на објектима водоснабдевања у 2019. години 

Ред. 
бр. ВРСТА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

БРОЈ 
ИНТЕРВЕНЦИЈА 

1.  
Интервенција на главној водоводној 
мрежи 

41 

2.  
Интервенција код потрошача на кућним 
водоводним прикључцима 

441 

 

У току 2019. године екипе ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија су израдиле 192 

водоводнa  прикључкa. Преглед извршених радова на водоводној мрежи је приказан 

у табели 3. 



ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија  Извештај о раду за 2019. годину 

 

 

12 
 

Табела 3. Радови на водоводној мрежи у насељеним местима оптине Инђија 

Насеље 

Број хаварија Број нових 
прикључака на 

водоводну 
мрежу 

на водоводној 
мрежи 

на водоводним  
прикључцима 

Инђија 19 231 54 

Нови Карловци 3 30 1 

Јарковци 0 7 6 
Љуково 0 11 7 

Бешка 0 37 13 
Крчедин 6 23 2 

Нови Сланкамен 6 42 4 
Стари Сланкамен 5 25 3 

Марадик 0 16 1 

Чортановци 2 19 101 
 

Највећи број водоводних прикључака је урађен у Чортановцима. На слици 3. су 

приказани радови на изради водоводних прикључака у Чортановцима. 

 

 

 
Слика 3. Радови на изради водоводних прикључака у Чортановцима 

 

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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Стари Сланкамен). Поред редовних испирања, водоводна мрежа у насељеним 

местима је више пута у току године ванредно испирана. Водоснабдевање насеља 

Љуково, Јарковци и Нови Карловци у току 2019. године је вршено у потпуности са 

изворишта у Инђији.   

Као и у претходним годинама и у току 2019. године ЈКП „Водовод и канализација“ 

Инђија је закупило бунар на циглани у Бешки. 

У току 2019. године радници ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија су због радова на 

реконструкцији, модернизацији и иградњи двоколосечне пруге Београд – Стара 

Пазова – Нови Сад – Суботица – граница Мађарске, деоница Стара Пазова – Нови Сад – 

IV фаза радова – за извођење радова на изградњи трасе двоколосечне пруге од 

станице Стара Пазова – излаз до станице Инђија – излаз извршили радовe на: 

- Измештању водоводне мреже на пружном прелазу у улици Бранка Радичевића 
у дужини од 195 метара. На слици 4. приказани су радови на измештању 
водоводне мреже на пружном прелазу у улици Бранка Радичевића. 

- Укидању крака водоводне мреже на потезу од Радничке улице до улице Вељка 
Петровића. На слици 5. приказани су радови на укидању крака водоводне 
мреже на потезу од Радничке улице до улице Вељка Петровића. 

- Измештању сабирног цевовода на изворишту у Инђији код бунара Б-19. 
Наведени цевовод је од ПВЦ цеви пречника 250 mm у дужини од 280 метара. 
На слици 6. приказани су радови на измештању сабирног цевовода на 
изворишту код бунара Б-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 4. Радови на на измештању водоводне мреже у улици Бранка Радичевића 
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Слика 5. Радови на укидању крака водоводне мреже на потезу од Радничке улице до 

улице Вељка Петровића 

 
Слика 6. Радови на измештању сабирног цевовода на изворишту у Инђији - бунар Б19 
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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 осам бунара у околини 

Инђије, заснива се на: 

 Аерацији воде инјектирањем струје чистог кисеоника, који оксидује водоник 

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

аеробни услови и под тим условима анаеробни микроорганизми не могу да 

опстану, 

 Дозирању ферисулфата за поспешивање издвајања арсена пре филтрације на 

минералним филтрима, 

 Филтрацији на минералним филтрима на којима се издваја оксидовано гвожђе, 

заједно са арсеном и уклања се настала мутноћа, 

 Поновној аерацији воде инјектирањем струје чистог кисеоника испред 

биолошких филтера, на овај начин се обезбеђује довољно кисеоника за биолошко 

уклањање амонијака и делимичну оксидацију органских материја, 

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

постројења са смањеним оптерећењем), 

 По потреби, дозирање нутријената за подстицање раста бактерија у испуни 

биолошких филтера, 

 Филтрацији на биолошким филтерима за биолошко уклањање амонијачног 

азота из воде, 

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

 Таложењу воде од прања минералних филтера, 

 Одводу талога у регионалну канализацију, 

 УВ дезинфекцији избистрене воде од прања минералних филтера, 

 Поврату избистрене воде од прања минералних филтера на поновну прераду, 

 Одводу преостале воде од прања биолошких филтера у регионалну канализацију. 

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

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

присуству надзорних органа и одговорних извођача радова као и представника 

инвеститора и констатовала да се објекат може пустити у пробни рад (11.03.2009. 

године), којим се треба доказати: 
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 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 

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: 



ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија  Извештај о раду за 2019. годину 

 

 

17 
 

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:  

 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. 

 

Општина Инђија и „JOMI ENGINEERING“ D.O.O.  Суботица, Храстова бр. 33, су 

закључили уговор број 404-47-3/2016-II од 19.05.2016. године чији је предмет: 

Технички пријем објеката постројења за прераду воде Инђија.  

Комисија за технички преглед се састала на дан 23.12.2016. године. На основу 
прегледа, чланови комисије за технички преглед су Председнику комисије доставили 
своје појединачне записнике са техничког прегледа објекта са закључцима. 
 
Jедан од неопходних услова за функционисање Постројења за припрему воде насеља 
Инђија је обезбеђење довољне количине воде за рад постројења. У току 2019. године 
у циљу повећања капацитета инђијског изворишта у рад су пуштене батерије бунара 
Б-23 и Б-24. С обзиром да се завршетак изградње батерије бунара Б-25 планира у 
првој половини 2020. године планирано је да  се са радовима на пуштању постројења 
у рад почне у четвртом кварталу 2020. године. 
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2.3. ЗАМЕНА И РЕДОВНО БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА И ОДРЖАВАЊЕ  
ПУМПНИХ АГРЕГАТА У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ 

Број замењених и редовно баждарених водомера по насељеним местима општине 

Инђија у току 2019. године приказан је у табели 4. 

Табела 4.  Замена и редовно баждарење водомера 

Насеље 
Број замењених и редовно 

баждарених водомера 

Инђија 222 
Бешка 28 

Марадик 10 

Крчедин 10 

Нови Карловци 9 

Нови Сланкамен 19 

Стари Сланкамен 29 

Љуково 3 
Јарковци 2 

УКУПНО 332 
Током 2019. године сервисирано је укупно 4 пумпна агрегата који се користе за 

водоснабдевање у систему који одржава ЈКП „Водовод и канализација” Инђија. На 

слици 7. приказани су радови на уградњи пумпних агрегата на бунарима.  

                         

                        
Слика 7. Радови на уградњи пумпних агрегата на бунарима  
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2.4. ИЗВЕШТАЈ О ХИГИЈЕНСКОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У НАСЕЉИМА 
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА У 2019. ГОДИНИ 

 

 

Хигијенска исправност воде за пиће у насељима општине Инђија током 2019. 

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, Јарковци, Марадик, Крчедин, Нови Сланкамен, Стари 

Сланкамен, Сланкаменачки виногради и Бешка. 

У Општини Инђија, током 2019. године извршено је укупно 598 анализа воде 

за пиће различитог обима. Mикробиолошка исправност је утврђена у 89,1% 

контролисаних узорака (слика 8), а физичко-хемијска у 97,2% контролисаних 

узорака (слика 9). 

  

Узроци микробиолошке неисправности 10,9 % узорака воде за пиће из 

водоводне мреже ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија током 2019. године у односу 

на укупан број микробиолошких анализа (598) је у већини контролисаних узорака 

налаз повећаног броја аеробних мезофилних бактерија. Најчешћи узроци физичко-

хемијске неисправности 2,8% узорака воде за пиће из водоводне мреже ЈКП „Водовод 

и канализација“ Инђија током 2019. године, у односу на укупан број физичко-

хемијских анализа су повећана боја, концентрација гвожђа,  мутноћа и мирис у 

контролисаним узорцима. 

Повећана концентрација амонијака у води за пиће у насељу Инђија се и током 

2019. године успешно уклањала хемијском оксидацијом методом „хлорисања преко 

превојне тачке“. 

 

 
Слика 8. Приказ микробиолошке исправности воде за пиће у насељима Општине Инђија 

 

Микробиолошки исправна 
вода за пиће 

Микробиолошки 
неисправна вoда за пиће 
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Слика 9. Приказ физичко-хемијске исправности воде за пиће у насељима Општине 

Инђија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физичко-хемијски исправна 
вода за пиће 

Физичко-хемијски 
неисправна вoда за пиће 
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2.5. РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ БУНАРА, ПОВЕЗНОГ ЦЕВОВОДА ИНЂИЈА – 
БЕШКА И ВОДОВОДНИХ МРЕЖА У УЛИЦАМА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА   
 

У периоду од 1.1. до 31.12.2019. године извођени су следећи радови на изградњи 

бунара и повезног цевовода и то: 

1. У мају месецу 2019. године завршени су радови на Изградњи сабирних 

цевовода и батерије бунара Б23, Б24 и Б25 на инђијском изворишту на 

катастарским парцелама 7510/16, 7510/20, 7510/24 и 7710/14, к.о. 

Инђија - фаза I /Изградња сабирног цевовода и бушење бунара Б-24д и Б-

24п, изградња бунарских шахтова и ограде бунара/. Вредност изведених 

радова износи 23.216.100,00 динара од чега је 80% финансирано од стране  

Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, а 

20% од Општине Инђија на основу уговора о суфинансирању изградње 

објеката водоснабдевања.  

2. Изведени су радови по пројекту Изградња сабирних цевовода и батерија 
бунара Б23, Б24 и Б25 на инђијском изворишту на катастарским 
парцелама 7510/16, 7510/20, 7510/24 и 7710/14, цве к.о. Инђија – фаза II 
/Опремање бунара Б-24д и Б-24п и напојни вод/. Извођењем ових радова 
омогућено је пуштање у  рад батерије бунара Б-24 и даља стабилизација 
водоснабдевања у општини Инђија. Изведена вредност радова износи 
7.409.552,25 динара. На слици 10. приказано је свечано пуштање у рад батерије 
бунара Б-24. 
 

 
 

Слика 10. Свечано пуштање у рад батерије бунара Б-24 
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3. Завршени су радови н иградњи Повезног цевовода Инђија - Бешка - Фаза I 
(oд фабрике Грундфосс до шахта Ш6 код ЦС Бешка – Југ). Изграђена је 
водоводна мрежа у дужини 4049 метара. Вредност изведених радова износи 
28.536.752,22 динара. Изградња је суфинансирана од стране Покрајинског 
секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Општине Инђија 
и ЈКП „Водовод и канализација“Инђија. На слици 11. приказани су радови на 
изградњи повезног цевовода Инђија – Бешка – Фаза I. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика  11. Радови на изградњи повезног цевовода Инђија – Бешка I фаза 
 

4. Извођени су радови на изградњи повезног цевовода Инђија – Бешка – 
фаза II (грађевински радови шахта Ш6, хидромашинско и електро 
опремање). Вредност радова на основу потписаног уговора износи 
2.150.000,00 динара. Завршетак радова се очекује у првој половини 2020. 
године. 

5. Општина Инђија је потписала уговор са Покрајинским секретаријатом за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство о додели бесповратних 
средстава за суфинансирање Изградње сабирних цевовода и батерија бунара 
Б23, Б24 и Б25 на инђијском изворишту на катастарским парцелама 7510/16, 
7510/20, 7510/24 и 7710/14, све к.о. Инђија – фаза IV/Изградња сабирног 
цевовода, напојног вода и бушење и опремање бунара Б-25д и Б-25п/. 
Изградњу суфинансира Покрајински секретаријат за пољопривреду, 
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водопривреду и шумарство у износу од 69% од укупне вредности 
пројекта, а општина Инђија у износу 31% од укупне вредности пројекта. 
Спроведена је јавна набавка и потписан је уговор са извођачем радова. 
Вредност радова на основу уговора са извођачем износи 27.838.974,50 
динара. Завршетак радова се очекује до половине 2020. године. На слици 
12. приказани су радови на изградњи бунара Б-25д и Б-25п. 

 

Слика 12. Радови на изградњи бунара Б-25д и Б-25п 

 

6. На основу уговора о регулисању међусобних односа између Јавног 
комуналног предузећа Водовод и канализација Инђија ЈП и 
Инфраструктура Железнице Србије А.Д. Београд изграђена је батерија 
бунара Б23 коју је финансирала Инфраструктура Железнице Србије А.Д. 
Београд. Батерија бунара Б-23 је изграђена због уклањања батерије бунара Б-
18, која се налазила у власништву Јавног комуналног предузећа Водовод и 
канализација Инђија ЈП, из разлога што се батерија бунара Б-18 налазила у 
обухвату пројекта изградње двоколосечне пруге Београд-Нови Сад-Суботица-
Државна граница и није могла да остане на постојећем месту.  Батерија бунара 
Б-23 обухвата два бунара Б-23д и Б-23п, сабирни цевовод за повезивање 
бунара на постојећи цевовод на изворишту, енергетски кабл за напајање 
електричном енергијом бунара, шахтове бунара, хидро-машинску и електро 
опрему на локацији бунара. На слици 13. приказани су радови на бушењу 
бунара Б-23д и Б-23п. 
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Слика 13. Радови на бушењу бунара Б-23д и Б-23п 

ЈКП„Водовод и канализација“ у току 2019. године је учествовало у извођењу радова 

на: 

- Изградњи водоводне мреже у Инђији – Сретенска улица (десни крак). 
Укупна дужина водоводне мреже износи 250 метара. Вредност изведених 
радова износи 567.448,08 динара. На слици 14. приказани су радови на 
изградњи водоводне мреже у Сретењској улици у Инђији. 

- Изградњи водоводне мреже у Инђији – Крајишка улица. Укупна дужина 
водоводне мреже износи 302 метра. Вредност изведених радова износи 
565.355,10 динара. 

- Изградњи водоводне мреже у Инђији – Сремска прогон. Укупна дужина 
водоводне мреже износи 180 метара. Вредност изведених радова износи 
618.248,97 динара. 

- Изградњи водоводне мреже у Инђији – улица Кнеза Милоша. Укупна 
дужина водоводне мреже износи 95 метара. Вредност изведених радова 
износи 287.630,50 динара. 

- Изградњи водоводне мреже у Инђији – улица Стевана Сремца. Укупна 
дужина водоводне мреже износи 205 метара. Вредност изведених радова 
износи 625.758,55 динара. 
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Слика 14. Радови на изградњи водоводне мреже у Сретењској улици у Инђији 

 

- Изградњи водоводне мреже у Инђији – улица Видовданска. Укупна дужина 
водоводне мреже износи 616 метара. Вредност изведених радова износи 
1.356.577,83 динара. 

- Изградњи водоводне мреже у Инђији – улица Бранка Ћопића од 
Првомајске до Кнеза Милоша са израдом два чворишта. Укупна дужина 
водоводне мреже износи 32,5 метара. Вредност изведених радова износи 
255.032,54 динара. 

- Изградњи водоводне мреже у Инђији – улица Дринска. Укупна дужина 
водоводне мреже износи 116 метара. Вредност изведених радова износи 
286.536,50 динара. 

- Изградњи водоводне мреже у Инђији – улица Првомајска блок 9. Укупна 
дужина водоводне мреже износи 230 метара. Вредност изведених радова 
износи 489.005,48 динара. На слици 15. приказани су радови на изградњи 
водоводне мреже у Првомајској улици – блок 9 у Инђији. 

- Изградњи водоводне мреже у Бешки – улица Цара Лазара. Укупна дужина 
водоводне мреже износи 150 метара. Вредност изведених радова износи 
294.215,65 динара. 
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Слика 15. Радови на изградњи водоводне мреже у Првомајској  улици – блок 9 у Инђији 
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2.6. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТИМА ВОДОСНАБДЕВАЊА 
Ови радови су обухватили радове на следећим објектима: 

1. Подстаница Нови Карловци (Центар), 
2. Подстаница Нови Карловци (улица Главна), 
3. Подстаница Нови Сланкамен, 
4. Подстаница Стари Сланкамен и  
5. Водостаница Марадик. 

 

Радови су обухватили радове на замени кровног покривача, малтерисању, замени 

столарије и изради фасаде. Укупна вредност изведених радова износи 

1.588.534,65 динара. 

На слици 16. приказани су грађевински радови на објектима водоснабдевања у 

Старом Сланкамену.   

 

Слика 16. Грађевински радови на објектима водоснабдевања у Старом Сланкамену   

 

На слици 17. приказани су грађевински радови на објектима водоснабдевања у 

Марадику.   
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Слика 17. Грађевински радови на објектима водоснабдевања у Марадику   
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2.7. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА УПРАВНОЈ ЗГРАДИ 
 

Ови радови су обухватили: 

1. Радови на рушењу и демонтажи кровног покривача, столарије и олука; 
2.  Кровопокривачке радове; 
3. Изолатерске радове; 
4. Лимарске радове; 
5. Фасадерске радове; 
6. Столарске радове; 
7. Браварске радове ; 
8. Радове на изради пешачких стаза око објекта; 
9. Керамичарске радове у санитарном чвору и  
10. Молерске радове. 

 
Укупна вредност изведених радова износи 7.021.745,51 динара.  

На слици 18. приказан је изглед управне зграде пре почетка извођења радова, а на 

слици 19. изглед управне зграде након изведених радова. 

 

Слика 18. Изглед управне зграде пре почетка извођења радова   
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Слика 19. Изглед управне зграде након завршетка извођења радова   

Поред наведених радова изведени су радови на асфалтирању хале и круга пословне 

зграде. Вредност изведених радова на асфалтирању износи 2.999.805,00 динара. 

На слици 20. су приказани радови на на асфалтирању хале и круга пословне зграде. 
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Слика 20. Радови на асфалтирању хале и круга пословне зграде  

 

2.8. ВИДЕО НАДЗОР НА БУНАРИМА ИНЂИЈСКОГ ИЗВОРИШТА 
Почетком 2019. године у циљу обезбеђења и апсолутне безбедности водних објеката 

урађен је систем видео надзора на свим бунарима инђијског изворишта и у седишту 

фирме у улици Војводе Степе 48. На водостаници у Инђији постављени су монитори 

преко којих се прати стање на бунарима 24 сата. Укупна вредност изведених 

радова износи 9.936.134,00 динара. 
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2.9. 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 2019. 

године службеници корисничког сервиса су решили укупно 7087 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.  

 

Редовне активности корисничког сервиса током 2019. године: 

Опомене потрошачима 

*два неплаћена рачуна и дуг преко 5.000,00 динара* 

 Формиране опомене пред утужење укупно 1327 у износу од 20.677.394,74  

динара, 

 Формирани репрограми за 177 потрошача у износу од 4.924.307,43 динара. 

Искључења са мреже 

*два неплаћена рачуна и дуг преко 5.000,00 динара* 

 Број формираних налога за искључење 1257. 

Поднете тужбе 

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

 Број поднетих тужби износи 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија  Извештај о раду за 2019. годину 

 

 

33 
 

2.10. ИЗВЕШТАЈ О ФУНКЦИОНИСАЊУ СИСТЕМА ОДВОЂЕЊА УПОТРЕБЉЕНИХ 
ВОДА У 2019. 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 9811 и то: 

- објекти индивидуалног и колективног становања : 9512, 

- индустрија, самосталне занатске радње, самосталне угоститељске радње и др.: 

299. 

ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија је преузело од месне заједнице 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 2019. године 

извршене су разне интервенције. У табели 5 приказане су врсте и број интервенција 

на објектима канализационе инфраструктуре извршене током 2019. године. 

У току претходне године сервисирана је једна пумпа која се налази у једној од црпних 

станица. 

Табела 5.  Врста и број  интервенција на објектима канализационе  

инфраструктуре у 2019. години 

Ред. 
број 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
БРОЈ 

ИНТЕРВЕНЦИЈА 

1.  Интервенција на канализационој мрежи 54 

2.  
Интервенција на канализационим 

прикључцима 
35 

3.  
Интервенције на црпним станицама 

канализације 
27 

 

 

На канализациону мрежу прикључено је 25 нова потрошача током 2019. 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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3. ФИЗИЧКИ ОБИМ ОСТВАРЕНИХ УСЛУГА У ОСНОВНОЈ 
ДЕЛАТНОСТИ 

 
У периоду од 01.01-31.12.2019. године у основној делатности остварен је следећи 
обим и структура услуга  по насељеним местима општине:    
 
    Табела бр. 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 

1 2 3 4 5 6 

ИНЂИЈА 437.549,75 1.251.725,83 1.689.275,58 62,63 1.562.184,94 

ЈАРКОВЦИ 295,00 22.415,00 22.710,00 0,84   

ЉУКОВО 2.925,00 53.848,00 56.773,00 2,10   

ЧОРТАНОВЦИ 100,00 25.606,00 25.706,00 0,95   

БЕШКА 4.404,00 261.168,32 265.572,32 9,85   

СТАРИ СЛАНКАМЕН 18.065,00 45.665,35 63.730,35 2,36   

НОВИ СЛАНКАМЕН  6.680,00 164.761,92 171.441,92 6,36   

МАРАДИК 1.437,00 89.384,00 90.821,00 3,37   

НОВИ КАРЛОВЦИ 2.432,00 168.138,49 170.570,49 6,33   

КРЧЕДИН 7.439,00 133.101,00 140.540,00 5,21   

У к у п н о 481.326,75 2.215.813,91 2.697.140,66 100,00  1.562.184,94 
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    Табела бр. 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 

2015 2.705.835,45 0,95 1.590.424,26 0,90 

2016 2.635.278,00 0,97 1.541.983,08 0,97 

2017 2.710.871,00 1,03 1.524.498,83 0,99 

2018 2.586.012,46 0,95 1.500.780,83 0,98 

2019 2.697.140,66 1,04 1.562.184,94 1,04 

 

 

Дистрибуирано је  2.697.141 (m3)    пијаће воде, што је за oкo 5   %  више у односу на 2018. 

годину, односно за  111.128,20 m3  воде . У овом износу није укључена потрошња воде која 

није фактурисана а потрошена је у техничко технолошком поступку и која се  креће по 

месецима у распону од 8-23,5%. У структури нефактурисане потрошене воде  су: испирање 

водоводне мреже, испирање резервоарских простора, хаварије на водоводној мрежи, 

коришћење воде за противпожарну заштиту, осетљивост инструмената, нелегални 

прикључци – крађе воде, коришћење воде за комуналне потребе и сл.  

 

Повећан  је обим фактурисане услуге одвођења отпадних вода на 1.562.184,94 m3 , односно 

повећање  ове услуге  за  око 4 %, или за 61.404,11 (m3) у односу на 2018. годину. 

У структури потрошње услуга водоснабдевања  следеће је учешће  
 

1. локална  привреда   17,85% ,   
2. становништво у индивидуалној стамбеној градњи 73,01%  и  
3. становништво у колективном типу становања  9.14%  

 
 
Сликовито  обим комуналних услуга ЈКП Водовод и канализација Инђија у последњих пет 
година приказан је у следећем графикону. 
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Графикон  бр. 1.  Обим комуналних услуга од 2015- 2019 
 

 
 

      Tабела бр. 8. Факутурисана потрошња воде по месецима 

м е с е ц 
п о т р о ш њ а   

m3 
индекс –  

 према укупној потрошњи 

Јануар 185.426,50 0,07 

Фебруар 174.534,80 0,06 

Март 238.765,54 0,09 

Април 188.527,17 0,07 

Мај 246.631,28 0,09 

Јун 215.826,22 0,08 

Јул 260.777,86 0,10 

Август 271.250,65 0,10 

Септембар 248.617,63 0,09 

Октобар 244.557,17 0,09 

Новембар 191.666,29 0,07 

Децембар 230.559,55 0,09 

У к у п н о  2.697.140,66   
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Према показатељима  у претходној табели индекс дистрибуиране воде за летње месеце –  јул 

и август већи је  од просечног и износи oоко 10% укупне годишње потрошње пијаће воде . 

 

4. ОСНОВНИ ПОДАЦИ САДРЖАНИ У ФИНАНСИЈСКИМ 
ИЗВЕШТАЈИМА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Редовни годишњи финанијски извештај за 2019. годину ЈКП Водовод и каналазција из Инђије 

састављен је у складу са Законом о рачуноводству („Сл.гласник РС“бр. 62/13 и 30/2018) 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.  

 

4.0. ОСНОВНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА  
              

Табела бр. 9  Преглед сум. поз. биланса стања на дан 31.12. 2019. са упоредним  показатељима за 2018.                                                 

                                                                                                                                                                                        (хиљада динара)   

    

Р.број БИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ  
31.12.2018. 

(000 рсд) 
31.12.2017. 

(000 рсд) 

1 2 3 4 

1 СТАЛНА ИМОВИНА 1.456.194 1.448.276 

2 ОБРТНА ИМОВИНА 129.467 136.549 

 ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКА СРЕДСТВА 1.246 1.155 

3 УКУПНО АКТИВА 1.586.907 1.585.980 

4 КАПИТАЛ 1.426.481 1.443.817 

5 РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНE ОБАВЕЗЕ 70.938 51.930 

6 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 14.559 22.636 

7 ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ  44.430 39.352 

8 ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 30.499 28.245 

9 УКУПНО ПАСИВА 1.586.907 1.585.980 
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4.1.  ПОЗИЦИЈЕ ПРИХОДА И РАСХОДА У  БИЛАНСУ УСПЕХА 
 

У наредним табелама  дајемо преглед појединачних позиција  прихода и расхода на основу 

којих је сачињен биланс успеха за 2019. годину, а дати су и упоредни показатељи са 

претходном извештајном годином.  

Табела бр. 10. Преглед прихода у 2019. са упоредним показатељима за 2018.                   

                                                      ( у динарима)     

р.број П Р И Х О Д И 2019. 2017. 
Индекс 

2019/2017 

1 2 3 4 5 

1 Приходи у основној делатности  163.916.728 151.451.554 1,08 

2 Приходи на тржишту 19.564.053 17.140.096 1,14 

3 
Остали пословни приходи                 
(издате сагласности) 314.000 363.283 0,86 

4 Приходи од активирања учинака 9.274.648 3.166.664 2,93 

5 Приходи од дотација буџета    

6 
Финансијски приходи (приходи од 
камата и курсне разлике) 5.076.083 4.587.990 1,11 

7 
Приходи по основу усклађивања 
вредности потраживања  876.122   

8 Остали непоменути приходи 83.765 195.702 0,43 

9 У К У П Н О  199.105.399 176.905.290 1,13 

 

Табела бр. 11. Преглед расхода у 2019.  са упоредним показатељима са 2018.      

                                                                     ( у динарима)                                                         

Р.број Р А С Х О Д И  2019. 2018. 
Индекс 

2019/2018 

1 2 3 4 5 

1 Утрошак материјала 31.884.523 25.646.739 1,24 

2 Утрошена енергија - ел. енергија 31.460.401 27.339.350 1,15 

3 Утрошена енергија - гас 691.849 1.091.843 0,63 

4 Утрошена енергија гориво 4.791.903 4.046.945 1,18 

5 
Трошкови бруто зарада са свим 
порезима и доприносима 80.718.261 74.188.158 1,09 

6 
Трошкови бруто зарада -                    
умањење 10%  за буџет 3.005.336 5.670.879 0,53 
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7 
Трошкови накнада – уг. о делу и 
повремени послови 563.825 597.165 0,94 

8 
Трошкови накнада члановима управног 
и надзорног одбора 1.358.282 1.330.013 1,02 

9 Остали лични расходи 6.887.999 7.443.607 0,93 

10 Трошкови производних услуга 2.968.431 3.752.169 0,79 

11 Трошкови услуга телефоније 1.209.269 982.947 1,23 

12 Транспортне услуге 560.929 609.176 0,92 

13 Трошкови услуга одржавања 6.019.803 4.641.218 1,30 

14 Tрошкови закупнина 325.277 354.794 0,92 

15 Трошкови рекламе и пропаганде 132.721 140.700 0,94 

16 
Трошкови  истраживања и осталих 
услуга 5.937.132 6.419.881 0,92 

17 Трошкови амортизације и резервисања 36.101.112 35.436.916 1,02 

18 Трошкови непроизводних услуга 5.805.014 5.058.646 1,15 

19 Трошкови репрезентације 243.112 342.043 0,71 

20 Трошкови премије осигурања 1.316.373 1.113.825 1,18 

21 Трошкови платног промета 389.327 338.274 1,15 

22 Трошкови чланарина 209.022 206.203 1,01 

23 Трошкови пореза 1.684.047 1.894.366 0,89 

24 Остали нематеријални трошкови 940.815 807.474 1,17 

25 
Финансијски (расходи камата и нег. 
курсне разлике) 233.598 64.413 3,63 

26 Расходи и мањкови по попису 65.603 23.702 2,77 

27 Остали расходи – (директни отписи..) 85.762 6.418 13,36 

28 

Остали непоменути расходи ( за 
хуманитарне, спортске, културне 
намене) 691.181 1.309.457 0,53 

29 
Расходи по основу обезвређења имовине 
и потраживања 3.849.325 3.577.594 1,08 

30 У К У П Н О 230.130.233 214.434.915 1,07 
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4.2. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА ИСКАЗАН У БИЛАНСУ УСПЕХА  
 

Табела бр. 12. Остварен резултат пословања у 2019.           ( у динарима)      

Р.број БИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ  
31.12.2019. 
 (000 рсд) 

1 2 3 

1 П Р И Х О Д И 203.336 

2 Р А С Х О Д И 230.130 

3 ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 26.795 

4 ПОРЕЗ НА ДОБИТ   

5 ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ 2.018 

6 НЕТО  ГУБИТАК 28.812 

 

Остварен је губитак пре опорезивања у износу од  26.794.702,50 динара, односно нето 

губитак  у износу од 28.812.429,29  рсд.  

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.  

 

 

4.3. АНАЛИЗА ПРИХОДА И РАСХОДА  
 

 
У наредном ближе су обелодањене поједине групе значајнијих прихода и расхода: 

 

1. Укупни приходи  у основној делатности у износу од 203.335.530 рсд већи су у 2019. 
години у односу на 2018. за 4.230.131 рсд. На повећање укупних прихода од утицаја је 
пре свега већи физички обим извршених услуга као и одобрена корекција цене услуге 
водоснабдевања од 15. априла 2018. године као и изградња сопствених објеката 
водоснабдевања који су као активирање сопствених учинака утицали на повећање 
прихода.  Највећи утицај на мањак прихода у односу на расходе и негативан резултат 
пословања имао је већи обим расхода материјала, електричне енергије и зарада   као и 
ценовни диспаритет. Цена воде није  усклађена са ценом коштања .   
 

2. Приходи остварени изван основних комуналних делатности ( водоснабдевања и 
одвођења употребљених вода) односно приходи остварени радом водоводне оперативе 
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на тржишту у износу од 12.061.438 рсд смањени су у односу на 2018. годину  за 7.502.615 

рсд . Грађанима је фактурисано за израду, углавном, водоводних прикључака  
10.670.415 рсд а остало привредним субјектима ; 

 

 

3. Финансијски приходи (углавном камате за неблаговремено плаћене обавезе наших 
дужника) веће су у односу  на 2018. годину  за 23.194 рсд; 
 

4. Остали непоменути приходи у износу од 1.309.991  рсд углавном обухватају приходе од 
продаје возила, мање од осигурања, задужених судских такси и др; 
 

5. Трошкови материјала  у износу од 31.884.523 рсд повећани су за  6.237.784 рсд у односу 
на 2018. годину. Повећани су трошкови  материјала пре свега због веће  цене натријум 
хипохлорита који се користио у третману пијаће воде;  

6. Трошак електричне енергије  у износу од 31.460.401 рсд већи је за 4.121.051 рсд односно 
за око 15% у односу на 2018. Годину. Повећани су трошкови електричне енергије због 
већег физичког обима извршених комуналних услуга, већег обима потрошње 
електричне енергије у Kwh али и због повећане цене електричне енергије за 18% од 
1.5.2019. године  ;  

7. Трошкови енергије - гаса   у износу од 691.849 рсд смањени су за око 37% а односе се на 
загревање пословних просторија у улици Војводе Степе 48; 

8. Трошкови енергије -  горива у износу од 4.791.903 рсд већи  су за око 18% у односу на 
2018. годину; 

9. Трошкови зарада са порезом и доприносима у износу од 80.718.261 рсд су исплаћивани 
у складу са општима актима али и на основу  Закона о привременом уређивању 
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код 
корисника јавних средстава (Сл.гласник 116/2014)  којим је утврђено смањење зарада 
за 5%. По основу овог  привременог уређивања основица умањене су зараде за 
3.005.336 рсд и тај износ је уплаћен у буџет Републике Србије ;  

10. Трошкови накнада за уговоре о делу у износу од  563.825 рсд мањи већи су у односу на 
2018. годину за 6%; 

11. Трошкови накнада члановима надзорног одбора са свим порезима и доприносима  у 
2019. години износе 1.358.282  рсд; 

12. Остале личне расходе запослених у укупном износу од 6.887.999 рсд  чине : 
 

 

 трошкови превоза 1.161.538 рсд; 
 трошкови смештаја и дневнице на службеном путу 97.906 рсд; 
 солидарна помоћ у складу са Посебним колективним уговором за 

комуналне делатности   3.703.944  рсд;  
 остали лични расходи-односно помоћ запосленим за случај болести 

49.500 ; 
 јубиларне награде 436.392 рсд ;  
 трошкови за новогодишње пакетиће за децу запослених  331.500 рсд. 
 Остали лични расходи односно помоћ запосленим за случај смрти члана 

уже породице 117.971 рсд. 
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13. трошкови производних услуга у укупном износу од 2.968.431 рсд углавном чине 
трошкови подбушивања, снимања и остали грађевински радови ;  

14. транспортне услуге чине 560.929рсд трошкови поштанског саобраћаја и  1.209.269 рсд 

трошкови телефоније; 

15. трошкови услуга одржавања у укупном износу од 6.019.803 рсд односе се на : 
 сервис пумпи за воду 98.899 рсд;  
 сервис водомера  1.020.290 рсд; 
 одгушење канализације 466.660рсд;  
 технички преглед и сервис возила 512.918  рсд ; 
 сервис апарата CO2 , хлоринатора, електромотора 7.686.116 рсд и  
 остатак  за одржавање бунара и остале имовине . 

 

16. трошкови закупнина  у укупном износу од 325.277 рсд односе се на   закуп бунара у 
Бешки;  

17. трошкови  осталих услуга у износу од 5.937.132 рсд чине  
 трошкови истраживања 167.807 рсд,  
 накнаде месним заједницама за наплату потраживања од грађана тих месних 

заједница у износу од 127.717 рсд,  
 трошкови комуналних услуга ЈКП Комуналац 223.343рсд,  
 трошкови агенцијских услуга за очитавање водомера 5.407.545 рсд и  
 остали трошкови (путарина) 10.720 рсд; 

 

             Трошкове непроизводних услуга у износу од 5.805.014 рсд  чине :  

 анализа воде за пиће и отпадних вода 2.779.612 рсд ;  
 трошкови  заштитних мера за запослене  184.988   рсд;  
 трошкови адвокатских услуга 744.000,00 рсд; 
 трошкови одржавања  програма  855.550 рсд; 
 и остали трошкови - ревизија финансијских извештаја, трошкови  лица 

ангажованог за безбедност и заштиту на раду, ртв претплата и  рег. 
возила. 

 

18. Значајан трошак је и трошак пореза у износу од   1.684.047  рсд а чини га порез на 
имовину у износу од 606.497 рсд, и остало на накнаду за заштиту и захватање пијаће 
воде и накнаду за упуштање отпадних вода;  

19. Остале нематеријалне трошкове у износу од 940.815рсд чине углавном трошкови 
обавештења преко РТИ, трошкови вештачења и остало трошкови  такси;  

20. Остали непоменути расходи у износу од 691.181рсд углавном се односе на судске таксе 
и трошкове спора  76.018 рсд, за намене спонзорства, помоћи и донација 55.000 рсд , за 
комунално спортске намене 350.000 рсд и остало чине расходи ранијих година и остали 
трошкови; 

21. Расходи по основу обезвређења имовине су расходи настали по основи повећања 
индиректног отписа ненаплаћених  потраживања код тужених потрошача и износе 
3.849.325 рсд .  
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На резултат пословања, односно на висину расхода пословања, поред висине трошкова 

енергената а да се истовремено није кориговала продајна цена наших комуналних услуга, велик 

утицај имају  повећани трошкови материјала (у извештајном периоду извршена је изградња већег 

броја кућних прикључака на водоводну мрежу), повећани трошкови заштитне опреме за 

запослене ( хтз опрема) као и велики расход амортизације која на годишњем нивоу износи и преко 

16% укупних расхода. У структури амортизације око 58% чине мреже (водоводне  и 

канализационе). У будућем периоду неопходно је да Оснивач реши статус мрежа на коришћењу 

јер према Закључку Државне ревизорске институције мреже не могу бити улагане у капитал 

предузећа. Овакав став ДРИ је већ практично примењен у једном делу јавних предузећа на основу 

Извештаја ангажованих ревизорских предузећа. Очекујемо иницијативу од Оснивача у решавању 

ових закључака ДРИ.  Од 15. априла 2018. године  примењују се нове цене за услугу 

водоснабдевања али је и даље непходно  перманентно праћење односа цене коштања и продајне 

цене комуналних услуга како би се могући диспаритети благовремено отклонили а да би се 

реализовали програмски задаци за бољи стандард и квалитет у области водоснабдевања и 

одвођења отпадних вода. На овај начин би се створили услови за стабилно пословање без 

губитака.  

 
 

4.4. УЛАГАЊА У ИЗГРАДЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ И НАБАВКА ОСТАЛИХ  

ОСНОВНИХ  СРЕДСТВА 

Током 2019. године уз финансирање из Покрајинског буџета, буџета Општине Инђија и из 

сопстевних извора уложено је у изградњу и набавку: 

Назив – грађевински објекти  вредност (000 рсд) 

1 2 

Улагање у објекат управне зграде 3.100 

Улагање у грејање објекта управне зграде 277 

Реконструкција корова хале и канцеларија 383 

Адаптација на водостаници Н.Карловци центар 302 

Адаптација на водостаници  Н.Карловци Главна 435 

Адаптација на водостаници Стари Сланкамен 208 

Адаптација на водостаници  Н.Сланкамен 285 

Адаптација на водостаници Марадик 424 

Радови на изграђеној мрежи  Инђија Крајишка  565 

Радови на изграђеној мрежи  Инђија -Сретенска 567 

Радови на изграђеној мрежи  Инђија –Кнеза Милоша 288 

Радови на изграђеној мрежи -Бешка-Цара Лазара 294 

Радови на изграђеној мрежи  Инђија -Првомајска 489 
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Радови на изграђеној мрежи  Инђија –Сремска прогон 618 

Радови на изграђеној мрежи  Инђија –Стевана Сремца 626 

Радови на изграђеној мрежи  Инђија -Дринска 287 

Радови на изграђеној мрежи  Инђија -Водовданска 255 

Радови на изграђеној мрежи  Инђија -Видовданска 1.357 

Адаптација управне зграде 7.022 

I Свега: 17.782 

Набављена средства – постројења и опрема  вредност (000 рсд) 

1 2 
Рачунар 38 

Штампач 38 

Столице 486 

Ручни терминал -  псиони 6  ком 421 

Принтери зебра  ЗQ520- штампачи псион  6 ком 602 

Електромагнетно мерило протока воде -ДН600 420 

Багер - ЈЦБ - 4400 - 68,6 8.233 

Опрема за видео надзор 10.014 

ОСТАЛО 148 

II Свега 20.400 

Укупно (I + II): 38.182 

 

  

Укупна улагања у 2019. години са сопственим радовима на изградњи објеката 

водоснабдевања и уз финансирање из  буџета Општине и Покрајине износило је 38.182 

хиљаде рсд. 
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4.6. НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА 

 

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

Категорија 
потрошача  

дуг из  2018. Задужење у 
2019. 

Укупно 
задужење 

Наплата  у 
2019. 

дуг  на дан  
31.12.2019. 

% нап. 

1 2 3 4 5 6 7 

некомуналне услуге              

привреда 773.068 5.292.803 6.065.872 4.047.696 2.018.176 66,73 

грађани 4.703.406 10.670.415 15.373.821 13.008.732 2.365.090 84,62 

комуналне услуге         0   

привреда 8.759.697 50.733.037 59.492.734 47.377.218 12.115.516 79,64 

установе 10.932.314 4.264.782 15.197.096 4.083.168 11.113.928 26,87 

мала привреда 2.082.729 5.337.167 7.419.896 4.846.771 2.573.125 65,32 

грађани 29.069.752 135.410.601 164.480.353 135.205.672 29.274.681 82,20 

привреда тужена 
потраживања и таксе 649.160   649.160   649.160 0,00 

мала привреда  
тужена потраживања 
и таксе 537.362   537.362 91.737 445.625 17,07 

грађани  тужена 
потраживања и таксе 11.283.799 694.435 11.978.234 1.635.079 10.343.156 13,65 

Потраживање за 
камату за све 
потрошаче 11.060.349 4.676.694 15.737.043 3.438.405 12.298.638 21,85 

укупно 79.851.636 217.079.935 296.931.571 213.734.477 83.197.094 71,98 

 

Ненаплаћена потраживања по свим основама за извршене услуге са каматом на крају 2019. 

године износе  83.197.094 рсд. 

Просечна наплата потраживања је 71,98%  .  

4.7.  СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА У 2019.  
 
Током 2019. године дозначене су субвенције из буџета одобрених на конкурсу  Покрајинског 

секретаријата за пољопривреду, водопривреду  и шумарство и одобрених Буџетом за 2019. 

годину Општине Инђија у укупном износу од 26.253.152,65 динара за суфинансирање 

изградње објеката водоснабдевања и то за следеће пројекте : 

 Изградњу бунара Б-25 у Инђији  8.351.692,35 и; 
 Повезни цевовод Инђија Бешка у износу од 17.901.460,30 рсд. 
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4.8.  СЕРВИСИРАЊЕ ДОСПЕЛИХ ОБАВЕЗА 

 

Током 2019. године није било  проблема са ликвидношћу предузећа, на почетку године 

неизмирене обавезе према добављачима су износиле  12.887.631,15  рсд, а на крају године 

33.813.758,21  рсд. и обавезе за оперативни лизинг 7.505.179,44 рсд. Током 2019. године није 

било кредитног задужења.  

Основна делатност предузећа водоснабдевање и одвођење отпадних вода у општини Инђија 

у 2019. години је  организована и извршена тако да је корисницима пружен потребан обим 

квалитетне услуге и да се целокупан систем  током 2019. године унапређивао. 

 
 

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 2019. 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. 
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У извештајном периоду и поред свих заштитних мера догодиле се две лакше повреде 

на раду.   

 

 

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 kg 12 ком. 

CO 2 од   5 kg   3 ком. 

S 9    11 ком. 

S 6      3 ком. 

S 2      6 ком. 

S50                             1 ком. 

Апарати су равномерно распоређени по објектима према степену могуће 

угрожености од пожара. У току 2019. 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  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 2019. године закључило уговор о осигурању 

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   

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 

2019. 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  50.000  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. 

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.  

 

 

6. ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ 

 

 
Возила ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија су током 2019. године редовно  

одржавана,  сервисирана, регистрована  и  опремана  потребном  опремом  по  новом  

закону  о  саобраћају.  

У табели 14. је дат извештај о утрошку горива за возни парк предузећа у току 2019. 

године. 

 

Табела 14. Извештај о утрошку горива за возни  парк ЈКП „Водовод и канализација“ 

Инђија  у  2019.  години 

МЕСЕЦ БЕНЗИН  (l) ДИЗЕЛ  (l) 
Утрошено (дин 

без ПДВ-а) 

јануар 1400,64 969,36 341.328,43 

фебруар 1108,33 937,17 293.938,53 
март 1595,28 1879,03 517.669,98 

април 1501,58 1506,93 454.147,05 
мај 1501,58 1506,93 454.147,05 

јун 694,84 191,96 120.019,02 
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јул 579,64 1728,34 1.122.602,08 

август 1354,19 1570,11 511.880,17 
септембар 1163,45 1180,78 374.637,33 

октобар 1386,92 1862,48 465.928,83 

новембар 1442,36 1572,37 468.553,88 
децембар 1243,31 1384,69 393.190,33 

УКУПНО 1247,67 1357,51 5.518.042,68 

 
 

7. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ПОСТУПАКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 
2019. ГОДИНИ 

 

У току 2019. године спроведено је више различитих поступака јавне набавке у складу 

са потребама и планираним средствима. Преглед спроведених јавних набавки у 2019. 

години дат је у табели 15. 

 

Табела 15. Преглед спроведених јавних набавки у 2019. години 

Ред. 
бр. 

Врста 
поступка 

Предмет поступка 
Процењена 

вредност 

Датум 
закључења 

уговора 

Изабрани 
добављач 

Вредност 
уговора без 

пдв-а 

ДОБРА 

1 

О
т

в
о

р
ен

и
 п

о
ст

у
п

ак
 

Електрична 
енергија 

31.000.000,00 15.04.2019. 
„ЈП  ЕПС 
Београд“ 
Београд 

27.956.645,27 

2 
Набавка средстава 
хлорисања 

9.000.000,00 08.05.2019. 
„Патентинг“ 
Београд 

8.973.500,00 

3 
Радови на 
адаптацији управне 
зграде 

9.000.000,00 15.04.2019. 
„Градња – 
монт“ доо 
Мали Зворник 

7.021.745,51 

4 

Изградња повезног 
цевовода Инђија-
Бешка-фаза II 
(грађевински 
радови шахта Ш6, 
хидромашинско и 
електро опремање 

2.421.000,00 21.06.2019. 
„Хидро-
електро“ д.о.о. 
Инђија 

2.150.000,00 

5 Асфалтирање 3.000.000,00 08.10.2019. 

Група 
понуђача: АД 
„Сремпут“ Рума 
носилац посла 

2.999.805,00 

1 

П
р

ег
о

в
ар

ач
к

и
 п

о
ст

у
п

ак
 Изградња повезних 

цегвовода Инђија-
Бешка фаза I 

2.514.880,00 11.09.2019. 
ДОО „Инстал-
инжењеринг“ 

2.514.880,00 

2 
Одржавање и 
надоградња 
софтвера 

2.000.000,00 11.02.2019. 
„Инфософт“ 

д.о.о. Београд 
1.769.040,00 
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3 

Изградња сабирних 
цевовода и батерије 
бунара Б23, Б24 и 
Б25 на инђијском 
изворишту  

28.304.000,00 09.10.20019. 

Група 
понуђача: „Гео 
Инжењеринг 
БГП“Београд 
као носилац 
посла 

27.838.954,50 

1 

Ја
в

н
а 

н
аб

ав
к

а 
м

а
л

е 
в

р
е

д
н

о
ст

и
 

Уалуга очитавања и 
обављања 
физичких послова 

5.000.000,00 06.02.2019. 
„TBV system 
logistic“ Ниш 

4.887.041,80 

2.1 
Партија 1- Анализа 
воде за пиће обима 
А 

3.000.000,00 11.03.2019. 

„Завод за јавно 
здравље“ 
Сремска 
Митровица 

2.999.230,00 

2.2 
Партија2-Анализа 
воде за пиће обима 
Б и В 

400.000,00 11.03.2019. 

„Институт за 
јавно здравље 
Војводине“ 
Нови Сад 

384.900,00 

2.3 
Партија 3-Анализа 
отпадне воде 

100.000,00 11.03.2019. 

„Институт за 
заштиту на 
раду“ а.д. Нови 
Сад 

77.800,00 

 
Осигурање 1.300.000 12.11.2019. 

Компанија 
„Дунав 
осигурање“ Ср. 
Митровица 

1.292.981,28 

4. 

Резервни делови за 
возила са 
укљученим 
сервисом по 
партијама   

4.000.000,00 
 

4.1 

Набавка резервних 
делова са 
укљученим 
сервисом за возила 
марке „Боб кет“ 

550.000,00 09.09.2019. 
„Group enigma 
mc“ doo 
Крушевац 

220.700,00 

4.2 

Набавка резервних 
делова са 
укљученим 
сервисом за 
Заставина возила 

800.000,00 31.01.20219. 
„Ауто центар 
Мића“ Инђија 

792.414,52 

4.3 

Набавка резервних 
делова са 
укљученим 
сервисом за возила 
марке ИВЕКО 

200.000,00 26.08.2019. 
„Слодес “ д.о.о. 
Београд 

369.360,00 

4.4 

Набавка резервних 
делова са 
укљученим 
сервисом за возила 
марке ФАП 

700.000,00 26.02.2019. 
„Подунавље 
промет“ д.о.о. 
Инђија 

597.364.00 
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4.5 

Набавка резервних 
делова са 
укљученим серисом 
за возила Рено 
лагуна 

300.000,00 31.01.2019. 
„Ауто центар 
Мића“ Инђија 

263.865,18 

4.6 

Набавка резервих 
делова са 
укљученим 
сервисом марке 
„Фијат Фиорино“ 

300.000,00 20.08.2019. 
ДОО „Стојанов“ 
Нови Сад 

295.274,99 

4.7 
Набавка резервних 
делова за тримере 
и косачице  

 
14.08.2019. 

Т.Р.„Шумапром
“ Инђија 

299.918,80 

5. 

Израда пројекта 
детаљних 
хидрогеолошких 
истраживања 

200.000,00 08.01.2019. 
„Хидрозавод 
ДТД“ а.д. Нови 
Сад 

120.000,00 

6. Гориво 4.000.000,00 29.06.2019. 
„Кнез петрол“ 
д.о.о. Батајница 

3.962.250,00 

7. 

Израда Пројектнe 
документацијe 
црпне станице 
Инђија за Бешку 

500.000,00 04.02.2019. 

Група 
понуђача 
носилац посла 
„Хидинг“ д.о.о. 
Нови Сад 

494.000,00 

8. 

Пројектна 
документација 
продужења 
водоводне мреже у 
Инђији 

700.000,00 22.10.2019. 

Група 
понуђача 
носилац посла 
„Хидинг“ д.о.о. 
Нови Сад 

694.000,00 

9. Набавка шахтова 5.000.000,00 18.03.2019. 
„Мајкић“ д.о.о. 
Инђија 

5.000.000,00 

10 

Извођење 
земљаних радова, 
подбушивање, 
зидарски радови и 
бетонирање 

3.000.000,00 27.05.2019. 
„Рекорд“ СР 
Сибница 

2.998.986,00 

11 
Израда елабората о 
зонама санитарне 
заштите изворишта 

1.850.000,00 11.01.2019. 
„Хидрозавод 
ДТД“ Нови Сад 

1.580.000,00 

12. 
Сервис пумпи по 
партијама 

2.630.000,00 
   

12.1 
Сервис пумпи за 
водоснабдевање 

2.000.000,00 27.06.2019. 
„Елевод 
ремонт“ Ср 
Каменица 

1.383.309,00 

12.2 
Сервис 
канализационих 
пумпи 

600.000,00 27.06.2019. 
„Elko trade“ 
Зрењенин 

212.907,40 

13 
Опрема за 
хлорисање 

3.500.000,00 06.03.2019. 
„Aqua interma 
inženjering“ 
d.o.o. Beograd 

1.889.000,00 
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14. 
Сервис опреме за 
хлорисање 

900.000 27.09.2019. 
„Aqua interma 
inženjering“ 
d.o.o. Beograd 

771.000,00 

15. 
Опрема за 
хлорисање 

3.500.000,00 08.10.2019. 
„Aqua interma 
inženjering“ 
d.o.o. Beograd 

2.597.000,00 

16. 
Баждарење 
водомера 

2.000.000,00 25.10.2019. 
„Инса“ а.д. 
Земун 

2.000.000,00 

 

8. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПРЕДМЕТА  ПРЕД ПРИВРЕДНИМ И 
ОСНОВНИМ   СУДОМ  САЧИЊЕН НА ОСНОВУ ИЗВЕШТАЈА 
АДВОКАТА  

 

1. ПОСТУПАК ИЗВРШЕЊА  - Извшни Поверилац : „Путоградња инжењеринг“  

          Извршни дужник : ЈКП“Водовод и канализација“  
 

 Поступак извршења који се води пред јавним извршитељем Маричић 
Драганом из Инђије број 1.1. 58/2018, у ком предмету је претходно поступао 
Привредни суд Сремска Митровица број И. 77/09, извршни поверилац: „Путоградња 
Инжењеринг", извршни дужник ЈКП „Водовод и канализација". 
 Јавни извршитељ Драган Маричић је својим закључком од 09.06.2018. године 
одредио Драгицу Лучић, вештака економско-финансијске струке из Новог Сада, као 
стручно иице из економско-финансијске области да достави стручно мишљење на 
околност да ли постоји преостало потраживање извршног повериоца према 
извршном дужнику, по решењу о извршењу Трговинског суда у Сремској Митровици 
бр. И. 77/09, те да уколико постоји, достави стручно мишљење о висини истог. 
 Судски вештак економско-финансијске струке Драгица Лучић је у свом налазу 
и мишљењу од 17.07.2018. године утврдила да је укупан дуг на дан вештачења износ 
од 141.353.817,66 динара, сматрајући да је износ од 70.431.245,49 динара главница 
неотплаћеног дуга на дан 04.07.2018. године, а износ од 70.922.572,17 динара 
ненаплаћена обрачуната законска затезна камата почев од 22.07.2009. године па до 
дана вештачења, односно до 04.07.2018. године. 
 На сам налаз и мишљење Драгице Лучић стручни саветник ангажован од 
стране ЈКП Водовод и канализације, Проф. др Недељко Тица је у неколико наврата 
својим изјашњењима оповргавао и оспоравао налаз и мишљење Драгице Лучић, а то 
је чинила и ова адвокатска канцеларија својим поднесцима од 09.08.2018. године 
05.09.2018. године, 07.11.2018. године и 03.01.2019. године.  

Јавни извршитељ Драган Маричић још није донео одлуку поводом предлога 
изнетих у поднесцима, пре свега да се наложи усаглашавање налаза Проф. Тице и 
Драгице Лучић, а уколико то није могуће да се одреди треће лице које ће утврдити да 
ли евентуално постоји било какво потраживање „Путоградња инжењеринга“ према 
ЈКП“Водовод и канализација“.   
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2. Привредни суд у Београду – предмет број П-3593/15  

Тужилац: ЈКП“Водовод и канализација“  
Тужени: „Путоградња инжењеринг“ 

 Предмет овог поступка је исплата због стицања без основа.  

 Привредни суд у Београду је својим решењем П. 3593/15 од 27.10.2016. овај 

поступак прекинуо и до сада ни "Водовод”, а ни "Путоградња" нису подносили захтев 

ни предлоге за наставак поступка. 

Предлог адвокатске канцеларије је да се овај поступак пред Привредним судом у 

Београду настави, уколико јавни извршитељ Маричић Драган у поступку извршења 

не одреди ново вештачење вештака економско-финансијске струке. 

 

 

3. Привредни суд у Сремској Митровици – предмет број И-163/2012  

Тужилац: ЈКП“Водовод и канализација“  
Тужени: „Путоградња инжењеринг“ 
Предмет је проистекао из поступка који се водио пред Привредним судом у 

Београду број П-5034/2010 у којем предмету је већи део тужбеног захтева 

„Путоградња инжењеринг“ одбијен а делимично усвојен и у којем је усвојен 

противтужбени захтев за исплату износа од 199.132,00 динара а делимично одбијен 

тужбени захтев за исплату изгубљене добити.  

Након што је„Путоградња инжењеринг“ уложила уставну жалбу, Уставни суд је 

наложио поновно решавање по жалбама и Апелациони суд у Београду је новом 

пресудом број Пж-414/15 преиначио пресуду Привредног суда у Београду број П-

5034/2010, у делу камате на износ који треба да плати ЈКП“Водовод и канализација“ 

и утврђено је да се камата на износ од 199.132,00 динара може обрачунати почев од 

21.09.1997. године. 

Након пријема ове пресуде поднет је предлог за противизвршење јер је 

ЈКП“Водовод и канализација“ исплатио више за износ од 7.176.504,13 динара.  

 

4. Основни суд Стара Пазова – судска јединица у Инђији  П. 774/15 

Тужилац: Видаковић Ђура 
Тужени: ЈКП“Водовод и канализација“ 

 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.  

Основни суд је усвојио предлог "Водовода" и одредио вештачење путем 

вештака Шево Младена, који је у супротности са налазом Долинај Јана, који је дат у 

поступку обезбеђења доказа.  

Сагласно одредбама Закона о парничном поступку, поступајућа судија 

Милковић Весна је наложила вештацима да се усагласе, али су вештаци, свако за себе, 
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писменим изјашњењем заправо изјавили да не могу да се усагласе, те да свако од 

вештака остаје код свог налаза. 

Вештаци се нису усагласили и из тог разлога је суд одредио ново, треће 

вештачење које је извршено путем вештака грађевинске струке Калуђер Владимира, 

који је у свом налазу од 29.05.2018. године утврдио да је главни узрок настале штете 

на стамбеном објекту Видаковић Ђуре хаварија на уличном цевоводу. 

 Адвокатска канцеларија је уз консултације стручних служби „Водовода“ 

сачинила поднесак и тражила да се вештак Калуђер Владимир непосредно саслуша, 

али до подножења овог Извештаја основни суд у Старој Пазови, Судска једница 

Инђија није заказао ново рочиште. 

 

      5.  Основни суд Стара Пазова – судска јединица у Инђији  П. 737/2018 

Тужилац: Милаковић Милан 
Тужени: ЈКП“Водовод и канализација“ 

 Поступак се води по тужби Милаковић Милана против ЈКП "Водовод и 

канализације", вредност спора у тужби опредељена на износ од 500.000,00 динара. 

 У овом поступку је одржано припремно рочиште 06.11.2018. и Суд је усвојио 

све доказне предлоге. 

На рочишту 07.02.2019.саслушани су радници „Водовода“ који су радили на 

отклањању хаварије у Инђији у улици Соње Маринковић испред кућног броја 6. 

 

 

 

 

 

Председник Надзорног одбора 
                Проф. Др Марко Иваниш 

 

 


