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1. OПШТИ	ПОДАЦИ	О	ПРЕДУЗЕЋУ	

	

1.1. ОСНОВНИ	СТАТУСНИ	ПОДАЦИ	

	
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	

	

СТАТУС	 И	 ПРАВНА	 ФОРМА:	 ЈАВНО	 КОМУНАЛНО	 ПРЕДУЗЕЋЕ	 „ВОДОВОД	 И	

КАНАЛИЗАЦИЈА“	 ИНЂИЈА	 ЈП	 ИНЂИЈА	 ПОСЛУЈЕ	 У	 ПРАВНОЈ	 ФОРМИ	 ЈАВНОГ	

ПРЕДУЗЕЋА,	УПИСАНО	У	РЕГИСТАР	ПРИВРЕДНИХ	СУБЈЕКАТА	КОД	АГЕНЦИЈЕ	ЗА	

ПРИВРЕДНЕ	РЕГИСТРЕ,	ИМА	СВОЈСТВО	ПРАВНОГ	ЛИЦА.	

		

Поред	основнe	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	
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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	

71.20	 	техничко	испитивање	и	анализе		
	

1.2. МИСИЈА,	ВИЗИЈА	И	ЦИЉЕВИ		
 
Основна	мисија	 ЈКП	 „Водовод	 и	 канализација“	 Инђија	 ЈП	 је	 да	 садашњим	 и	 будућим	

корисницима	 осигура	 континуирано	 и	 сигурно	 снабдевање	 довољном	

количином	 здравствено	 исправне	 квалитетне	 воде	 за	 пиће	 и	 ефикасно	

одвођење	 отпадних	 вода	 уз	 стални	 циљ	 очувања	животне	 средине	 и	 здравља	

корисника	наших	услуга	уз	подршку	шире	друштвене	заједнице.	

	

Визија	 ЈКП	 „Водовод	 и	 канализација“	Инђија	 ЈП	 се	 огледа	 у	 томе	 да	 континуираним	

вршењем	комуналних	и	других	делатности	од	општег	интереса	које	предузеће	

обавља	 унапреди	 квалитет	 живота,	 побољша	 заштиту	 животне	 средине	 и	

подстиче	на	очување	исте	на	целој	територији	Општине	Инђија.	

У	том	смислу,	Предузеће	ће:	

-	 развијати	 и	 уводити	 нове	 делатности	 у	 сфери	 обављања	 своје	 основне	

делатности	као	и	пратећих	делатности,	

-	 осавремењавати	комуникације	са	свим	заинтересованим	странама,	а	пре	свега	

грађанима,	
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-	 уводити	модерна	техничко	-	технолошка	достигнућа	у	оквиру	своје	делатности,	

-	 вршити	обуку	својих	кадрова,	

-	 повезивати	се	са	познатим	светским	кућама	исте	или	сличне	делатности,	и	

-	 остварити	 највиши	 квалитет	 обављања	 услуга	 у	 сваком	 сегменту	 свог	

деловања.	

Циљеви	
Генерални	 циљеви	 усмерени	 на	 развој	 квалитета	 и	 обима	 пружања	 услуга	 ЈКП	
Водовод	и	канализација	су	:	
	

- Непрекидно	 снабдевање	 пројектованом	 потребном	 услугом	 снабдевања	
квалитетном	водом	за	пиће	и	одвођење	отпадних	вода,	

- Побољшање	 оперативне	 ефикасности	 објеката	 за	 водоснабдевања	 и		
канализацију	кроз	програме	рехабилитације	система	 ,	управљања	потражњом,	
смањења	 цурења,	 оптимизацију	 мреже,	 унапређење	 постројења	 ,	 контролу	
процеса	и	тд,	

- Побољшање	 квалитета	 и	 ефикасности	 услуга	 водоснабдевања	 и	 одвођења			
отпадних	вода	за	становништво	свих	насељених	места	општине	Инђије	,	

- Покривеност	трошкова	из	цене	,	чија	висина	не	прелази	5%	просечних	прихода	
за	домаћинстава,	

- Реализација	 капиталних	 инвестиција	 које	 ће	 омогућити	 пружање	 услуга	
водоснабдевања	и	одвођења	отпадних	вода	на	територији	општине	Инђија	,	

- Стабилан	готовински	ток,	подизање	и	одржавање		потребног	нивоа	наплате,	
- Стабилност	 пословања,	 развој	 ЈКП	 Водовод	 и	 канализација	 кроз	 програме	

институционалног	и	финансијског	реструктуирања	и	јачања	и		
- Поштовање	принципа	одрживог	развоја	и	заштите	природне	средине	,	смањење	

загађења	животне	средини	употребом	свих	расположивих	мера.		
	

1.3. 			ПРЕГЛЕД	ОСНОВНИХ	ПРОПИСА	ОД	ВЕЋЕГ	УТИЦАЈА	НА	ПОСЛОВАЊЕ	

Програм	пословања	Јавног	комуналног	предузећа	„Водовод	и	канализација“	Инђија	ЈП	
Инђија	 за	 2022.	 годину,	 урађен	 је	 у	 складу	 са	 законима,	 подзаконским	 и	 интерним	
актима:	
1.	 Закон	о	јавним	предузећима	(’’Службени	гласник	РС’’,	бр.	15/2016	и	88/2019),	
2.	 Закон	 о	 комуналним	 делатностима	 („Службени	 гласник	 РС“,	 бр.	 88/2011,	
104/2016	и	95/2018),	
3.	 Закон	о	јавној	својини	(„Службени	гласник	РС“,	бр.	72/2011,	88/2013,	105/2014,	
104/2016	–	др.	закон,	108/2016,	113/2017	и	95/2018	),	
4.	 Закон	 о	 буџетском	 систему	 („Службени	 гласник	 РС“,	 бр.	 54/2009,	 73/2010,	
101/2010,	101/2011,	93/2012,		62/2013,		63/2013-испр.,	108/2013,	142/2014,	68/2015-	
др	закон	,	103/2015,	99/2016,	113/2017,	95/2018,	31/2019	и	72/2019),	
5.	 Закон	 о	 централном	 регистру	 обавезног	 социјалног	 осигурања	 („Службени	
гласник	РС“	бр.	95/2018,	91/2019),	
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6.	 Закон	о	заштити	потрошача	(„Службени	гласник	РС“	бр.88/2021),	
7.	 Закон	о	рачуноводству	(„Службени	гласник	РС“,	бр.	73/2019,	44/2021-др.закон),	
8.	 Закон	о	ревизији	(„Службени	гласник	РС“,	бр.	73/2019),	
9.	 Закон	о	раду	(„Сл.гласник	РС“,	бр.		24/2005,	61/2005,	54/2009,	32/2013,	75/2014,	
13/2017-одлука	УС,	113/2017,	95/2018-аутентично	тумачење),	
10.	 Закон	о	безбедности	и	здрављу	на	раду	(„Сл.гласник	РС“,	бр.	101/2005,	91/2015,	
113/2017	-	др	закон),	
11.	 Закон	о	заштити	од	пожара	(„Сл.гласник	РС“,	бр.	111/2009,	20/2015,	87/2018	и	
87/2018	-	др	закони),	
12.	 Закон	 о	 јавно-приватном	 партнерству	 и	 концесијама	 („Сл.гласник	 РС“,	 бр.	
88/2011,	15/2016	и	104/2016),	
13.	 Закон	 о	 привредним	 друштвима	 (’’Сл.гласник	 РС’’	 бр.	 36/2011,	 99/2011,	
83/2014	–	др.	Закон,	5/2015,	44/2018,	95/2018	и	91/2019),	
14.	 Закон	о	 утврђивању	максималне	 зараде	 у	 јавном	 сектору	 („Службени	 гласник	
РС“,	бр.	93/2012),	
15.	 Закон	о	јавним	набавкама	(’’Службени	гласник	РС’’,	бр.	91/2019),	
16.	 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)	 и	 Одлука	 о	 изменама	 Одлуке	 о	 јавном	 водоводу	 број	 8	 од	 05.01.2017.	
године),	
17.	 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)	и	Одлука	о	изменама	Одлуке	о	јавној	канализацији	број	3682	од	
17.11.2016.	године),	
18.	 Уредба	о	поступку	прибављања	Сагласности	за	ново	запошљавање	 	и	додатно	
радно	ангажовање	код	корисника	јавних	средстава	(„Сл.	гласник	РС“,	бр.	159/2020.),	
19.	 Уредба		о	начину	и	контроли	обрачуна	и	исплате	зарада	у	јавним	предузећима	
(„Сл.	гласник	РС“	бр.	27/2014),		
20.	 Низ	 законских	 и	 подзаконских	 аката	 која	 регулишу	 област	 грађевинарства,	
платног	промета,	рачуноводства	и	ревизије,	трговине	и	др.		
21.	 Основни	 Акти	 предузећа:	 Колективни	 уговор	 ЈКП	 „Водовод	 и	 канализација“	
Инђија	 бр.	 110-2-2021	 од	 29.4.2021.	 године	 и	 Статут	 ЈКП	 „Водовод	 и	 канализација“	
Инђија	 бр.	 1167	 од	 18.06.2013.	 године,	 бр.	 180	 од	 31.01.2014.	 године,	 бр.	 688	 од	
12.03.2015.	године	и	бр.	3239	од	29.04.2016.	године,	
22.	 Друга	општа	акта	предузећа,	
23.	 Одлуке	оснивача	и	Надзорног	одбора.	
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1.4. ДУГОРОЧНИ	И	СРЕДЊОРОЧНИ	ПЛАН	ПОСЛОВНЕ	СТРАТЕГИЈЕ	

Дугорочни	 план	 пословне	 стратегије	 и	 развоја	 ЈКП“Водовод	 и	 канализација“	 Инђија	 ЈП	 за	
период	 2017-2026.	 године	 усвојен	 је	 на	 седници	 Надзорног	 одбора	 одржаној	 11.06.2017.	
године	број	1471.	
Средњорочни	план	пословне	стратегије	и	развоја	 ЈКП“Водовод	и	канализација“	Инђија	 ЈП	за	
период	 2017-2021.	 године	 усвојен	 је	 на	 седници	 Надзорног	 одбора	 одржаној	 11.06.2017.	
године	број	1470.	
	
1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА	СТРУКТУРА	ПРЕДУЗЕЋА	

Приказ	организационе	структуре	предузећа:	

	
Слика	1.		Организациона	структура	предузећа	

	
	

Пословодство	 Јавног	 комуналног	 предузећа	 „Водовод	 и	 канализација“	 Инђија	 ЈП	
Инђија	чине:	
1.	 ДРАГОЉУБ	 ТРИФУНОВИЋ,	 директор,	 дипл.екон.	 ,на	 функцију	 директора	
именован	 на	 основу	 решења	 Скупштине	 општине	 Инђије	 	 бр.	 02-124/2021-I	 од	
18.06.2021.године	
	
Надзорни	 одбор	 Јавног	 комуналног	 предузећа	 „Водовод	 и	 канализација“	 Инђија	 ЈП	
Инђија	чине:	

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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1.	 Милан	Предојевић	–	председник	надзорног	одбора,	именован	на	основу	решења	
Скупштине	општине	Инђија	бр.02-162/2020-I	од	02.09.2020.године	
2.	 Душан	Лемаић	–	члан,		именован	на	основу	решења	Скупштине	општине	Инђија	
бр.02-162/2020-I	од	02.09.2020.године	
3.	 Никола	 Мандић	 –	 члан	 из	 реда	 запослених,	 иманован	 на	 основу	 решења	
Скупштине	општине	Инђија	бр.02-177/2016	од	17.06.2016.године	
	

2. АНАЛИЗА	ПОСЛОВАЊА	У	2021.	ГОДИНИ	
 

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ	ФИЗИЧКИ	ОБИМ	КОМУНАЛНИХ	УСЛУГА	
У	 наредним	 табелама	 приказани	 је	 процењен	 физички	 обим	 комуналних	 услуга	 за	

2021.	години	и	историјски	подаци	из	претходних	пет	година	за	уочавање	тренда	раста	

обима	комуналних	услуга	и	формирање	основе	за	планирање	за	2022	.	годину.		
             

Табела	1.	Физички	обим	комуналних	услуга	за	период	од	2017	–	2021	године	-	преглед	по	врсти	комуналне	
делатности 

година водоснабдевање 
(m3) 

индекс раста у односу 
на претходну годину 

одвођење  
отпадних вода (m3) 

индекс раста у 
односу на претходну 

годину 

2017 2.710.871 1,03 1.524.499 0,99 
2018 2.586.013 0,95 1.500.781 0,98 
2019 2.697.140 1,04 1.562.185 1,04 
2020 2.787.147 1,03 1.580.905 1,01 

2021* 2.789.518 1,03 1.590.646 1,02 
						*процењен		обим	до	краја	2021.	Године	

	
	
Табела	2.	Физички	обим	водоснабдевања	за	период	од	2017	–	2021	године	-	преглед	по			насељеним	места		
у	којима	се	врши	водоснабдевање	

  2017 
(m3) 

2018 
(m3) 

2019 
(m3) 

2020 
(m3) 

2021* 
(m3) 

индекс 
2021/2020 

ИНЂИЈА 1.668.457 1.623.039 1.689.276 1.726.792 1.730.999 1,00 
ЈАРКОВЦИ 23.982 21.528 22.710 24.797 23.394 0,94 
ЉУКОВО 58.672 54.996 56.773 70.803 67.006 0,95 
ЧОРТАНОВЦИ 1.944 9.931 25.706 36.821 39.637 1,08 
БЕШКА 307.870 261.888 265.572 286.903 284.210 0,99 
СТАРИ СЛАНКАМЕН 75.677 70.943 63.730 70.739 72.949 1,03 
НОВИ СЛАНКАМЕН  168.850 161.548 171.442 174.827 165.831 0,95 
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МАРАДИК 96.320 94.709 90.821 93.744 101.432 1,08 
НОВИ КАРЛОВЦИ 171.502 156.173 170.570 161.926 162.466 1,00 
КРЧЕДИН 137.597 131.258 140.540 139.796 141.594 1,01 

 УКУПНО 2.710.871 2.586.013 2.697.140 2.787.147 2.789.518 1,00 

	

                                    Слика	2.	Раст	обима	комуналних	услуга		од			2017	-	2021.	
	
2.2		АНАЛИЗА	ОСТВАРЕНИХ	ИНДИКАТОРА	ПОСЛОВАЊА	И	РАЗЛОЗИ	ОДСТУПАЊА		
	
Анализа	 остварених	 индикатора	 пословања	 приказују	 се	 кроз	 Прилог	 4	 годишњег	
програма	пословања.	
	
Процена	 резултата	 пословања	 урађена	 је	 на	 бази	 остварених	 резултата	 за	 десет	
месеци	и	процене	очекиваних	расхода	и	прихода	до		краја	године	а	на	основу	података	
са	 којима	 располажу	 стручне	 службе	Предузећа.	 Процењени	 су	 приходи	 243.923.493	
динара	 	 а	расходи	на	износ	238.929.000	динара	и	одложени	порески	расход	периода	
2.400.000	 динара	 .	 На	 основу	 тога	 процена	 је	 да	 ће	 Предузеће	 пословну	 годину	
завршити	добитком	од	2.594.493	динара	што	 је	много	више	од	планираног	обима.	И	
приходи	и	расходи	су	оставарени	у	мањем	обиму	од	планираног	за	13%,	односно	16%.	
Сви	 остали	 параметри	 не	 показују	 знатнија	 одступања	 од	 плана	 осим	 индикатора	
реализованих	 инвестиција	 (	 инвестиције	 у	 делатност	 водоснабдевања	 и	 одвођења	
употребљених	вода	су	капитални	пројекти	од	значаја	за	целокупну	локалну	заједницу	
у	 функцији	 јавног	 интереса	 а	 по	 среди	 су	 врло	 висока	 улагања)	 .	 Остала	 мања	

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

2017 2018 2019 2020 2021*
водоснабдевање
одвођење отпадних вода

ОБИМ КОМУНАЛНИХ  УСЛУГА ОД 2017-2021
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одступања	 у	 односу	 на	 планиране	 индикаторе	 пословања	 за	 2021.	 годину	 (и	 на	
приходној	и	на	расходној	страни	биланса	успеха)	а	разлог	је	пре	свега	остварен	мањи	
обим	 остварених	 прихода	 у	 односу	 на	 планирани	 обим	 због	 мање	 реализације	
физичког	обима	комуналних	услуга.	Поред	тога,	највећи	утицај	на	висину	прихода	има	
диспаритет	 продајне	 и	 цене	 коштања	 комуналних	 услуга.	 После	 скоро	 три	 године	
непромењених	цена	комуналних	услуга	добили	смо		сагласност	Председника	општине	
на	одлуку	о	промени	цене	воде	са	применом	од	15.	новембра	2020.	године.	Очекујемо	
подршку	 оснивача	 да	 се	 континуирано	 врши	 корекција	 продајне	 цене	 комуналних	
услуга	са	ценом	коштања.	Такође,	у	билансу	успеха	на	обим	расхода	(тиме	и	резултат	
пословања)	 кључан	 утицај	 има	 висина	 амортизације	 мрежа	 (водоводних	 и	
комуналних).	 У	 будућем	 периоду	 неопходно	 је	 да	 Оснивач	 реши	 статус	 мрежа	 на	
коришћењу	јер	према	Извештају	Државне	ревизорске	институције												(	ДРИ	)	број	
400-1758/2015-06/9	 од	 16.12.2015.	 године	 	 мреже	 не	 могу	 бити	 улагане	 у	 капитал	
предузећа.	
	
2.3. СПРОВЕДЕНЕ	АКТИВНОСТИ	ЗА	УНАПРЕЂЕЊЕ	ПРОЦЕСА	ПОСЛОВАЊА		

 
У	циљу	 унапређења	пословања,	 рационалног	 управљања	имовином	 	и	 успешног	 управљања	
пројектима	план	је	успостављање	система	финансијског	управљања	и	контроле	–	ФУК.	
	
Поред	 тога,	 	 план	 је	 предузимање	 низа	 активности	 за	 	 подизање	 и	 одржавање	 потребног	
нивоа	 наплате,	 уз	 коришћење	 свих	 позитивних	 ефеката	 	 едукативних	 презентација	 и	
семинара.	
	
3. ЦИЉЕВИ	И	ПЛАНИРАНЕ	АКТИВНОСТИ	ЗА	2022.	ГОДИНУ	

	

Основни	 циљ	 ЈКП	 „Водовод	 и	 канализација“	 Инђија	 ЈП	 је	 повећање	 броја	 задовољних	

корисника	 што	 ће	 се	 постићи	 модернизацијом	 у	 пружању	 услуга	 и	 пријемом	 повратних	

информација	од	самих	корисника.	У	циљу	постизања	претходно	наведеног	у	току	2021.	године	

завршена	је	израда	пројектне	документације	за	изградњу	водоводне	мреже	у	5	улица	у	насељу	

Инђија	и	2	улице	у	насељу	Нови	Карловци.	Ове	улице	иако	су	у	грађевинском	реону	до	сада	

нису	 имале	 водоводну	 мрежу	 тако	 да	 ће	 се	 њиховом	 изградњом	 у	 току	 2022.	 године	 за	

становнике	 ових	 улица	 решити	 основни	 проблем	 снабдевања	 довољним	 количинама	

здравствено	 исправне	 воде.	 Радове	 на	 изградњи	 наведених	 водоводних	 мрежа	 изводиће	

углавном	ЈКП	„Водовод	и	канализација“	Инђија	сопственом	радном	снагом	и	механизацијом.	

Такође	у	току	2021.	године	завршени	су	радови	на	изградњи	пумпне	станице	Инђија	за	Бешку	

чиме	је	обезбеђена	потребна	количина	воде	за	потрошаче	у	насељу	Бешка	и	Чортановци	као	и	

за	потрошаче	у	северо-источној	радној	зони	у	Инђији.		

Циљеви	за	2022.	годину:	
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-	 снизити	трошкове	пословања,	

-	 повећати	ниво	задовољства	корисника	услуга,	

-	 cмањити	број	рекламација	и	жалби	корисника	услуга,		

-	 смањити	утицај	на	аспекте	животне	средине.	

Код	 текућег	 одржавања	 система	 водоснабдевања	 и	 одвођења	 употребљених	
вода	 подразумева	 се	 одржавање	 основних	 средстава	 и	 опреме	 која	 је	 неопходна	 за	
нормално	 функционисање	 система	 водовода	 и	 канализације.	 Инвестирање	 из	
сопствених	 средстава	 у	 основна	 средства	 и	 опрему	 представља	 инвестиционо	
одржавање.		

Програм	текућег	и	инвестиционог	одржавања	односи	се	на:			

Þ Водоводну	 мрежу	 (интервенције	 на	 главној	 мрежи,	 кућним	 прикључцима	
потрошача,		замени	цевовода,	вентила,	поправке	чворишта)	

Þ Замену	и	редовно	баждарење	водомера	

Þ Пумпне	агрегате	

Þ Електро	опрему,	постројења	и	електроагрегате	

Þ Опрему	за	хлорисање	

Þ Возила	

Þ Рачунарску	опрему	

Þ Санацију	и	регенерацију	бунара	

Þ Грађевинске	објекте	

Þ Систем	видео	надзора.	

3.1.	ПРОГРАМ	ТЕКУЋЕГ		И		ИНВЕСТИЦИОНОГ	ОДРЖАВАЊА	ЗА	НАСЕЉЕНО	МЕСТО	
ИНЂИЈА	

	
3.1.1.	Извориште	
Снабдевање	 водом	 у	 свим	 насељеним	 местима	 Општине	 Инђија	 из	 подземних	
резервоара	 системом	 бушења	 дубинских	 субартерских	 бунара	 просечних	 дубина	 од	
100	 и	 200	 метара	 спада	 у	 најскупљи	 систем	 обезбеђења	 воде,	 како	 због	 великих	
трошкова	набавке	и	одржавања	дубинских	пумпних	агрегата	и	опреме	бунара,	тако	и	
због	система	одржавања	дугих	повезних	цевовода	због	широког	изворишног	поља.	На	
Инђијском	изворишту	(слика	3.)	у	функцији	је	31	бунар.		
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Праћењем	 експлоатације	 изворишта,	 на	 основу	 мерених	 података,	 се	 може	 уочити	
јасан	 тренд	 генералног	 спуштања	 нивоа	 подземних	 вода	 на	 рачун	 обезбеђења	
капацитета	бунара.		
За	 текуће	 одржавање	 Инђијског	 изворишта	 тј.	 бунарских	шахтова,	 вентила	 у	шахту	
бунара,	 вентила	 у	 чвориштима	 сирове	 воде,	 челичне	 потисне	 колоне	 у	 бунару,	
цевовода	 од	 бунара	 до	 постројења	 за	 пречишћавање	 воде	 планирана	 су	 средства	 у	
износу	од	300.000,00	динара.		
За	инвестиционо	одржавање	бунара	Инђијског	изворишта	предвиђена	 су	 средства	 у	
износу	од	550.000,00	динара.	
За	 реконструкцију	 главног	 чворишта	 на	 водостаници	 у	 Инђији	 предвиђена	 су	
средства	у	износу	од	500.000,00	динара.	
Губици	 воде	 су	 важан	 индикатор	 за	 позитивну	 или	 негативну	 оцену	 ефикасности	
водоводног	 система,	 било	 да	 се	 ради	 о	 појединачној	 години	 или	 о	 вишегодишњем	
тренду.	
Поуздано	 мерење	 свих	 количина	 воде	 мора	 да	 буде	 саставни	 део	 система	 за	
управљање	 потрошњом	 воде	 и	 одређивање	 губитака.	 Најважније	 код	 одређивања	
колико	се	губи	воде	из	система	за	снабдевање	је	прецизно	квантификовање	количине	
воде	која	је	ушла	у	систем.	За	одређивање	биланса	воде	у	систему	основно	је	измерити	
све	количине	које	се	добијају	на	извориштима	и	постројењима	за	прераду,	које	улазе	у	
систем	или	се	из	њега	захватају,	као	и	све	трансвере	између	појединих	делова	система.	
ЈКП	„Водовод	и	канализација“	Инђија	планира	у	2022.	години	уградњу	мерача	протока	
на	 бунарима	 изворишта	 у	 Инђији.	 Предвиђена	 средства	 за	 наведене	 мераче	 износе	
990.000,00	 динара.	 За	 сервис	мерача	 протока	 на	 	 бунарима	 планирана	 су	 средства	 у	
износу	 од	 100.000,00	 динара,	 а	 за	 сервис	 мерача	 протока	 на	 водостаници	 у	 Инђији	
планирана	су	средства	такође	у	износу	од	100.000,00	динара.	
	За	мерење	нивоа	воде	бунарима	који	 се	планира	 се	набавка	преносног	нивометра	у	
износу	од	200.000,00	динара.	
За	 сервис	 хидростатичких	 сонди	 које	 се	 налазе	 у	 појединим	 бунарима	 инђијског	
изворишта	планирана	су	средства	у	износу	од	100.000,00	динара.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Слика	3.		Приказ	бунара	изворишта	Инђија		
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Планирана	 потрошња	 натријум	 хипохлорита	 у	 2022.	 години	 на	 свим	 извориштима	
које	 одржава	 ЈКП	 „Водовод	 и	 канализација“	 Инђија	 износи	 510.000	 kg	 натријум	
хипохлорита	 и	 11.500	 kg	 гасног	 хлора,	 а	 планирана	 средства	 за	 ту	 сврху	 износе	
33.000.000,00	динара.	
	
За	набавку	мерача	амонијака	на	водостаници	у	Инђији	предвиђена	средства	у	износу	
од	2.700.000,00	динара.	
	
Рачунарска	 опрема	 и	 софтверски	 систем	 на	 водостаници	 је	 стар	 преко	 20	 година	 и	
специфичан	због	оперативног	система	Linux-а	и	SCADA	програма	који	ради	контролу	и	
управљање	система	водоснабдевања.	Потребно	је	заменити	постојећи	рачунар	новим	
са	 јачим	 хардверским	 могућностима,	 инсталирати	 додатну	 рачунарску	 опрему	 за	
праћење	 рада	 система	 и	 иновирати	 постојећи	 SCADA	 софтверски	 систем.	 Такође	 је	
потребно	 све	 бунаре	 који	 су	 изграђени	 после	 инсталације	 наведеног	 софтверског	
система	убацити	у	систем.	

Да	 би	 се	 постигла	 функционалност,	 стабилност,	 безбедност	 и	 ефикасност	 система,	
потребно	 је	 систем	објединити	у	 јединствену	информатичку	целину.	У	оперативном	
центру	 у	 Инђији	 потребно	 је	 инсталирати	 опрему	 која	 ће	 пратити	 податке	 са	 свих	
бунара,	црпних	станица,	резервоара	и	водоторња	у	Инђији.	Подаци	морају	бити	тако	
припремљени	да	се	каснијим	анализама	утврди	рад	система	и	открију	проблеми	како	
би	 се	 касније	 предупредили.	 За	 набавку	 опреме	 и	 иновирање	 постојећег	 SCADA	
система	предвиђена	су	средства	у	износу	од	990.000,00	динара.	

У	 складу	 са	 Законом	 о	 управљању	 отпадом	 („Сл.	 гасник	 РС“,	 бр.	 36/2009,	 88/2010,	
14/2016	и	95/2018)	ЈКП“Водовод	и	канализација“	Инђија	планира	у	току	2022.	године	
израду	Плана	управљања	отпадом	у	износу	500.000,00	динара.	

На	објекту	водостанице	потребно	је	извршити	санацију	крова	на	комплетном	објекту.	
За	ове	радове	предвиђена	су	средства	у	износу	од	500.000,00	динара.	
	
За	варење	полиетиленских	цеви	пречника	већих	од	250	mm	предвиђена	су	средства	у	
износу	од	200.000,00	динара,	

За	 браварске	 радове	 на	 изворишту	 у	 Инђији	 предвиђена	 су	 средства	 у	 износу	 од	
900.000,00	динара.	
			

3.1.2.	Пумпни	агрегати	
Из	 свих	 бунара	 на	 изворишту	 вода	 	 се	 захвата	 потапајућим	 пумпама	 и	 долази	 у	
Постројење	 за	 припрему	 воде	 –	 Фабрику	 воде	 и	 након	 пречишћавања	 се	 допрема	 у	
резервоар	запремине	3150	m3.	У	2022.	години		планира	се	сервис	и	замена	пумпних	
агрегата	 на	 Инђијском	 изворишту	 у	 случају	 квара	 пумпног	 агрегата	 и	 за	 то	 су	
планирана	 средства	 у	 износу	 од	 600.000,00	 динара.	 Пумпни	 агрегати	 различитих	
произвођача	и	типова	се	налазе	и	у	црпним	станицама.		
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ЈКП	„Водовод	и	канализација“	 	у	оквиру	своје	активности	инвестиционог	одржавања	
пумпних	агрегата	у	Инђији	планира	 	у	току	 	2022.	године	набавити	четири	бунарске	
пумпе.	За	набавку	пумпних	агерегата	предвиђена	су	средства	у	износу	од	1.000.000,00	
динара.	
	
3.1.3.	Електро	опрема		
Електро	 опрема	 која	 је	 заступљена	 у	 ЈКП“Водовод	 и	 канализација“	Инђија	 обухвата:	
трафостанице,	 	 ниско-напонске	 кабловске	 разводе	 до	 бунара	 и	 црпних	 станица;	
управљачке	 ормаре	 који	 се	 налазе	 на	 бунарима	 и	 у	 црпним	 станицама	 у	 којима	 се	
налазе:	елементи	за	укључење	пумпних	агрегата	(прекидачи	и	контактори),	елементи	
заштите	 (осигурачи,	 нивосклопке,	 биметали,	 релеи);	 електричне	 и	 громобранске	
инсталације	на	свим	објектима	и	електроагрегати.	
За	текуће	одржавање	електро	опреме	у	2022.	години	у	Инђији	планирана	су	средства	у	
износу		од	150.000,00	динара.	
Управљачки	 ормари	на	 бунарима	 су	 због	 атмосферских	 утицаја	 и	 деловања	 глодара	
углавном	у	лошем	стању	и	у	циљу		исправног	функционисања	изворишта	потребно	је	
да	 се	 замене.	 Планирано	 је	 да	 се	 замене	 и	 елементи	 у	 орманима	 са	 савременим	
елементима	 управљања.	 Класичне	 елементе	 управљања	 је	 потребно	 заменити	
фреквентним	 регулаторима.	 Ови	 елементи	 пружају	 поступно	 убрзавање	 и	
успоравање,	 при	 чему	 се	 елиминишу	 струјни	 и	 механички	 шокови	 мотора	 и	
оптерећења.		
Планом	инвестиционог	одржавања	за	ову	врсту	послова	предвиђено	је	у	2022.	години	
утрошити	1.290.000,00	динара	и	то	за	ормаре	и	опрему	у	њима	300.000,00	динара,	а	за	
фреквентне	регулаторе	990.000,00	динара.	
За	 сервис	 фреквентних	 регулатора,	 ПЛЦ-ова	 и	 софт	 стартера	 које	 користи	 ЈКП	
„Водовод	 и	 канализација“	 Инђија	 у	 свом	 раду	 планирана	 су	 средства	 у	 износу	 од	
200.000,00	динара.	
За	 редован	 ремонт	 трафо	 станица	 преко	 којих	 се	 врши	 напајање	 објеката	 који	 су	 у	
власништву	ЈКП	„Водовод	и	канализација“	Инђија	планирана	су	средства	у	износу	од	
100.000,00	динара.	
	
3.1.4.	Резервоар	
У	 2022.	 години	 у	 оквиру	 текућег	 одржавања	 планира	 се	 у	 пролеће	 и	 јесен	 прање	
резервоара	запремине	3150	m3.	Резервоар	ће	се	морати	чешће	прати	и	дезинфиковати	
због	пуштања	фабрике	воде	у	пробни	и	трајни	рад	тако	да	се	за	одржавање	резервоара	
планираjу	средства	у	износу	од	150.000,00	динара.		
	
3.1.5. Дистрибуција	воде	

3.1.5.1.	Црпна	станица	
Из	 резервоара	 на	 водостаници	 у	 Инђији	 захваћена	 количина	 воде	 се	 преко	
потапајућих	пумпи	у	црпној	станици	потискује	до	два	хидрофора	запремине	2	x	5.000	
l,	 а	 затим	 се	 даље	шаље	 у	 мрежу	 насеља	 Инђија,	 Нови	 Карловци,	 Јарковци,	Љуково,	
Бешка,	 Нови	 и	 Стари	 Сланкамен.	 Тренутно	 се	 у	 црпној	 станици	 налазе	 три	 пумпна	
агрегата	 укупне	 снаге	 225	 kW	 који	 су	 управљани	фреквентним	 регулаторима.	 Овим	
управљањем	 се	 одржава	 притисак	 у	 мрежи	 на	 константној	 вредности	 од	 5	 бара.	 У	
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оквиру	 текућег	 одржавања	 планира	 се	 сервис	 једног	 од	 три	 пумпна	 агрегата	 у	
вредности	од	300.000,00	динара.		
	
3.1.5.2.	Опрема	за	хлорисање	
ЈКП	„Водовод	и	канализација“	у	циљу	одржавања	микробиолошке	исправности	воде,	у	
свим	 насељеним	 местима	 општине	 Инђија	 у	 коме	 је	 задужено	 за	 водоснабдевање,	
врши	дезинфекцију	воде	хлорисањем.	Хлорисање	се	врши	натријум-хипохлоритом	и	
гасним	хлором.	
За	текуће	одржавање	опреме	за	хлорисање	у	Инђији	предвиђено	јe	625.000,00	динара.	
Такође	је	предвиђена	и	набавка	опреме	за	хлорисање	у	износу	500.000,00	динара.	

3.1.5.3.	Водоводна	мрежа	
ЈКП	„Водовод	и	канализација“	у	насељеним	местима	општине	Инђија	одржава	укупно	
око	258	km	 	 основне	водоводне	мреже	и	 око	150	km	мреже	која	 се	 односи	на	кућне	
прикључке.	
Основна	мрежа	је	старости	од	41	до	46	година	што	представља	основни	проблем	
у	 повећаном	броју	 хаварија,	 створеном	 талогу	и	 отежаном	 систему	 одржавања.	
Због	старости	цеви	су	изгубиле	на	механичким	својствима	материјала,	постале	су	крте	
и	долази	до	њиховог	лакшег	механичког	лома.	Потпуно	чишћење	талога	мреже	може	
се	извести	са	механичким	поступком	што	би	захтевало	велика	финансијска	улагања.	
ЈКП“Водовод	 и	 канализација“	 Инђија	 планира	 у	 2022.	 години	 	 четири	 пута	 детаљна	
испирања	водоводне	мреже	насеља	Инђија.	Поред	тога	вршиће	се	редовна		и	ванредна	
испирања	(по	потреби).		
У	току	2022.	године		за	текуће	одржавање	водоводне	мреже	тј.	отклањање	хаварија	на	
водоводној	мрежи	и	на	кућним	водоводним	прикључцима	пре	водомера	планирана	су	
средства	у	износу	од	600.000,00	динара.		
У	 случају	 хаварија,	 недовољан	 број	 и	 неисправност	 постојећих	 чворишта	 узрокује	
нерационалне	 хаваријске	 интервенције	 које	 подразумевају	 затварање	 већих	 дужина	
цевовода	од	неопходних,	а	тиме	и	остављање	већег	броја	потрошача	без	воде	него	што	
је	 потребно.	 Проблем	 недовољног	 броја	 чворишта	 јавља	 се	 и	 у	 случају	 редовног	
испирања	водоводне	мреже.		
Да	 би	 се	 могло	 квалитетније	 вршити	 испирање	 водоводне	 мреже	 као	 и	 да	 би	 се	
смањили	 губици	 воде	 код	 разних	 хаварија	 због	 неисправности	 чворишта,	 ЈКП	
„Водовод	 и	 канализација“	 	 Инђија	 планира	 у	 току	 2022.	 године	 извршити	
реконструкцију	 5	 чворишта	 у	 укупном	 износу	 од	 	 1.000.000,00	 динара	 и	 уградњу	 5	
хидраната	у	износу	од	500.000,00	динара.	За	продужење	водоводних	мрежа	у	Инђији	
предвиђена	су	средства	у	износу	од	2.295.000,00	динара.	
	За	 извођење	 земљаних	 и	 зидарских	 радова,	 подбушивање	 и	 бетонирање	 који	 су	
неопходни	 приликом	 извођења	 прикључака	 и	 отклањања	 хаварија	 потребно	 је	
планирати	средства	у	износу	од	3.000.000,00	динара.	
Приликом	 изградње	 водоводних	 мрежа,	 санација	 места	 хаварија	 на	 мрежи	 као	 и	 за	
одржавање	 изворишта,	 објеката	 водоснабдевања	 у	 свим	 насељеним	 местима	
неопходан	 је	 грађевински	 материјал	 са	 којим	 ће	 се	 извести	 наведени	 радови.	 Из	
наведеног	 разлога	 планира	 се	 набавка	 грађевинског	 материјала	 у	 износу	 од	
3.000.000,00	динара.	
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3.1.5.4.		Водоторањ	
На	другом	крају	дистрибутивне	водоводне	мреже	насеља	Инђија	налази	се	водоторањ	
укупне	запремине	500	m3.		
У	току	2022.	године	планира	се	редовна	дезинфекција	и	прање	водоторња.	За	текуће	
одржавање	водоторња	предвиђена	су	средства	у	износу	од	150.000,00	динара.	
У	току	2021.	године	започеће	радови	на	санацији	спољашњег	дела	водоторња.	За	ове	
радове	 планирана	 су	 средства	 у	 износу	 од	 2.990.000,00	 динара.	 У	 току	 2022.	 године	
планирају	 се	 радови	 на	 санацији	 унутрашњег	 дела	 водоторња	 у	 износу	 2.990.000,00	
динара	 и	 ти	 радови	 су	 планирани	 у	 оквиру	 инвестиционог	 одржавања.	 Приликом	
извођења	 радова	 на	 водоторњу	 неопходан	 је	 надзор	 који	 је	 планиран	 у	 износу	 од	
250.000,00	динара.	
	
3.1.6.	 	 	 Постројење	 за	 припрему	 воде	 за	 пиће	 (ППВ)	 општине	 Инђија	 (Фабрика	
воде)	

У	 току	 2015.	 године	 Општина	 Инђија	 је	 са	 фирмом	 ‘’LAD	 GROUP’’	 из	 Београда	
потписала	Уговор	о	извођењу	радова:	Ванредан	сервис,	реконструкција	и	пуштање	у	
рад	 фабрике	 воде	 у	 Инђији,	 бр.	 104-2-6-11/2014/II	 од	 03.11.2014.	 године	 којим	 су	
уговерени	радови	на	сервису,	испоруци	и	монтажи	опреме	за	пречишћавање	бунарске	
воде	 капацитета	 максимално	 150	 l/s,	 уклањање	 амонијака	 хлорисањаем	 преко	
превојне	тачке,	као	и	извршење	непходних	радова	за	пуштање	у	рад	наведене	опреме.	
Такође	Општина	 је	потписала	и	уговор	са	Управом	за	капитална	улагања	Аутономне	
покрајине	Војводине	Уговор	о	преносу	средства	за	реализацију	поменутог	пројекта	бр.	
401-13/2015	од	24.02.2015.	године.		

У	другој	половини	2022.	године	очекује	се	завршетак	радова	и	пуштање	постројења	у	
рад.	 Такође	 се,	 од	 стране	 инвеститора,	 морају	 обезбедити	 средства	 за	 трошкове	
одржавања	ППВ-а	који	су	наведени	пројектом.	Структура	трошкова	је	дата	у	табели	3.	

Табела	3.	Прорачун	погонских	трошкова	

Погонски	трошкови	 Дин/год	
1.	 Енергија	 7,318,560.00	
2.	 Трошкови	потрошње	хемикалија	(кисеоник,	фери-сулфат,	средства	

хлорисања,	итд.)	
6,135,920.00	

3.	 Трошкови	лабораторије	(потрошни	материјал,	хемикалије,	итд.)	 1.150.000,00	
4.	 Одржавање	(	материјални	трошкови	,	итд.,	10%	од	амортизације)	 1,872,000.00	
4. 	Трошкови	одржавања	(резервни	делови,	хемикалије)	анализатора	

амонијака	на	ППВ	
750.000,00	

УКУПНО	(дин/год)	 17.226.480,00	
Количина	 воде	 која	 се	 потроши	 при	 технолошким	 процесима	 (испирање	филтера,	
мерења	итд.)	износи	95	000	m3	на	годишњем	нивоу.		
Усвојена	 технологија	 на	 ППВ-у	 је	 савремена	 технологија,	 али	 захтева	 високе	
трошкове	одржавања	који	су	и	предвиђени	пројектом.	
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Укупни	 трошкови	 за	 текуће	 одржавање	 постројења	 за	 припрему	 воде	 за	 пиће	
Општине	Инђија	износе	 	 17,226,480.00	динара.	 С	 обзиром	да	 се	 у	 трећем	кварталу		
2022.	 године	 планира	 пуштање	 Постројења	 у	 рад,	 при	 чему	 неће	 одмах	 радити	 у	
пуном	 капацитету,	 планирани	 трошкови	 текућег	 одржавања	 износе	 1.000.000,00	
динара.		
У	 току	 2022.	 године	 планирано	 је	 иновирање	 постојећег	 SCADA	 система	 на	
Постројењу	 за	 пречишћавање	 воде	 у	 Инђији	 у	 износу	 од	 1.500.000,00	 динара.	
Наведена	позиција	је	уведена	из	разлога	што	је	потребно	да	се	реконструкисани	део	
водостанице	за	потребе	ППВ-а	обезбеди	са	одговарајућим	надзором	и	управљањем,	
а	такође	да	се	постојећи	систем	на	ППВ-у	иновира	новом	рачунарском	опремом.	
	
3.2.	ПРОГРАМ	ТЕКУЋЕГ	И	ИНВЕСТИЦИОНОГ	ОДРЖАВАЊА	ЗА	НАСЕЉЕНО	МЕСТО	

БЕШКА	
3.2.1.	Извориште	
Извориште		се	састоји	од	шест	бунара	укупног	капацитета	20,9		l/s.		
Насеље	 има	 изграђену	 водоводну	 мрежу,	 а	 снабдевање	 водом	 се	 врши	 из	 бушених	
цевастих	бунара.	Изграђен	је	ниски	резервоар	запремине	100	m3	који	прикупља	воду	
из	 два	 бунара	 (Б1	 и	 Б2)	 и	 преко	 црпне	 станице	 вода	 се	 даље	 дистрибуира	
потрошачима.	 Бунари	 Б6,	 Б7	 и	 Б7/2	 директно	 потискују	 воду	 у	 водоводну	 мрежу	 и	
лоцирани	 су	 у	 близини	 водоторња.	 За	 текуће	 одржавање	 изворишта	 у	 Бешки	
планирана	су	средства	у	износу	од	300.000,00	динара.	Због	старости	изворишта	(слика	
4.)	 тј.	 бунара	 у	 њему,	 одржавање	 истих	 је	 веома	 отежано,	 јер	 су	 колоне	 и	 филтери		
бунара	у	лошем	стању.	Из	тог	разлога	неопходно	је	извршити	њихово	снимање,	тачно	
утврдити	 недостатке	 и	 урадити	 неопходне	 радове	 као	 на	 пример	 темељно	
дезинфиковање,	испирање	или	комплетну	регенерацију.	За	инвестиционо	одржавање	
изворишта	у	Бешки	планирана	су	средства	у	износу	од	100.000,00	динара.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Слика	4.	Приказ	бунара	изворишта	Бешка	
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3.2.2.	Пумпни	агрегати	
У	оквиру	текућег	одржавања	сервис	пумпних	агрегата	у	бунарима	на	изворишту	ће	се	
вршити	 само	 у	 случају	 хаварија	 пумпних	 агрегата.	 За	 текуће	 одржавање	 пумпних	
агрегата	 у	 Бешки	 планирана	 су	 средства	 у	 износу	 од	 250.000,00	 динара,	 а	 за	
инвестиционо	одржавање	у	износу	од	360.000,00	динара.	
	
3.2.3.	Електро	опрема	
За	 текуће	 одржавање	 електро	 опреме	 на	 бунарима	 и	 црпној	 станици	 предвиђена	 су	
средства	 у	 износу	 од	 60.000,00	 динара,	 а	 инвестициона	 улагања	 износе	 100.000,00	
динара.	 Поред	 тога	 предвиђена	 су	 инвестициона	 улагања	 од	 290.000,00	 динара	 за	
компензацију	реактивне	енергије.	
	
3.2.4.	Резервоар	
У	 2022.	 години	 у	 оквиру	 текућег	 одржавања	 планира	 се	 у	 пролеће	 и	 јесен	 прање	
резервоара	 запремине	 100	 m3.	 	 За	 текуће	 одржавање	 резервоара	 планирана	 су	
средства	у	износу	од	50.000,00	динара.	
	

3.2.5.	Дистрибуција	воде	

3.2.5.1.	Црпна	Станица	
Изградња	црпне	станице	 је	планирана	у	више	етапа.	У	првој	етапи,	која	 је	завршена,	
било	 је	 предвиђено	 уређење	 дела	 водозахвата	 (реконструкција	 и	 измештање	
дегазатора)	извођење	грађевинских	радова	на	црпној	станици	према	коначној	етапи	
изградње	и	уграђивање	хидромашинске	опреме	за	ЦС	Бешка	–	југ	капацитета	Q=20	l/s	
за	 потребе	 водоснабдевања	 насеља	 Бешка.	 У	 2022.	 години	 планиран	 је	 завршетак	
техничког	прегледа	објекта	црпне	станице.	У	претходном	периоду		идентификован	је	
проблем	 пропадања	 антикорозивне	 заштите	 у	 улазном	 металном	 резервоару	
дегазатора	 тако	 да	 се	 планира	 наношење	 нове	 заштите.	 У	 ту	 сврху	 планирају	 се	
средства	у	износу	од	300.000,00	динара.		
На	 објекту	 црпне	 станице	 потребно	 је	 извршити	 керамичарске	 радове	 и	 кречење	
комплетног	 објекта.	 За	 ове	 радове	 предвиђена	 су	 средства	 у	 износу	 од	 720.000,00	
динара.		
	
3.2.5.2.	Опрема	за	хлорисање	

За	текуће	одржавање	хлорисања	на	црпној	станици	и	бунарима	Б-6,	Б-7	и	Б7/2	(који	
имају	 хлорисање	 независно	 од	 Црпне	 станице)	 планирају	 се	 утрошити	 средства	 у	
износу	 од	 100.000,00	 динара.	 У	 оквиру	 инвестиционог	 одржавања	 предвиђена	 су	
средства	у	износу	од	900.000,00	динара.	

3.2.5.3.	Водоводна	мрежа	

Цеви	у	мрежи	су	од	AC	и	PVC	материјала.	Пречници	цевовода	промера	DN	200	mm	воде	
од	главног	изворишта	до	центра	потрошње,	док	већину	прстенова	мреже	чине	цеви	
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пречника	 DN	 150	 и	 DN	 100	 mm.	 У	 оквиру	 текућег	 одржавања	 планира	 се	 два	 пута	
годишње	појачана	дезинфекција	и	испирање	комплетне	мреже	насеља	Бешка.	

У	току	2022.	године		за	текуће	одржавање	водоводне	мреже	планирана	су	средства	у	
износу	 од	 200.000,00	 динара,	 а	 за	 инвестиционо	 одржавање	 тј.	 реконструкцију	
чворишта	600.000,00	динара.	
	
3.2.5.4.	Водоторањ	

Водоторањ	запремине	250	m3	(висине	32	метра)	се	налази	са	супротне	стране	главног	
изворишта,	 а	 има	функцију	 делимичног	 изравнања	протицаја.	 За	 текуће	 одржавање	
водоторња	планирана	су	средства	у	износу	од	100.000,00	динара.		

3.3.	ПРОГРАМ	ТЕКУЋЕГ	И	ИНВЕСТИЦИОНОГ	ОДРЖАВАЊА	ЗА	НАСЕЉЕНО	МЕСТО	
КРЧЕДИН	

3.3.1.	Извориште	
Укупан	 капацитет	 4	 бунара	 износи	 10,6	 l/s	 (слика	 5.).	 Овај	 капацитет	 обезбеђује	
довољне	количине	воде	за	водоснабдевање	насеља	Крчедин	с	обзиром	да	капацитет	
резервоара	 од	 250	 m3	 омогућује	 обезбеђењe	 резерви	 воде	 у	 периоду	 смањене	
потрошње.		

За	текуће	одржавање	изворишта	планирана	су	средства	у	износу	од	50.000,00	динара.	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Слика	5.	Приказ	бунара	изворишта	Крчедин	
	

3.3.2. Пумпни	агрегати	

У	 Крчедину	 се	 налази	 шест	 пумпних	 агрегата	 за	 водоснабдевање.	 Четири	 пумпна	
агрегата	се	налазе	у	бунарима,	а	два	се	налазе	у	резервоару.		
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У	 оквиру	 текућег	 одржавања	 сервис	 пумпних	 агрегата	 ће	 се	 вршити	 само	 у	 случају	
хаварија	 истих.	 За	 текуће	 одржавање	 пумпних	 агрегата	 планирана	 су	 средства	 у	
износу	 од	 200.000,00	 динара,	 а	 за	 инвестиционо	 планирана	 су	 средства	 у	 износу	 од	
250.000,00	динара.	

3.3.3.	Електро	опрема	
	
Главни	електро	орман	за	управљање	извориштем	и	пумпама	у	резервоару	налази	се	у	
згради	водостанице.	За	текуће	одржавање	електро	опреме	у	2022.	години	предвиђена	
су	 средства	 у	 износу	 од	 120.000,00	 динара.	Поред	 тога	 предвиђена	 су	 инвестициона	
улагања	од	300.000,00	динара	за	компензацију	реактивне	енергије.	
	

3.3.4.	Резервоар	

У	 2022.	 години	 у	 оквиру	 текућег	 одржавања	 планира	 се	 у	 пролеће	 и	 јесен	 прање	
резервоара	 запремине	 250	 m3.	 	 За	 текуће	 одржавање	 резервоара	 планирана	 су	
средства	у	износу	од	50.000,00	динара.	

3.3.5.	Дистрибуција	воде	

3.3.5.1.	Опрема	за	хлорисање	

Хлорисање	воде	се	врши	гасним	хлором.	За	текуће	одржавање	опреме	за	хлорисање	у	
2022.	години	планирана	су	средства	у	износу	од	100.000,00	динара,	а	за	инвестиционо	
одржавање	предвиђена	су	средства	у	износу	од	400.000,00	динара.	

3.3.5.2.	Водоводна	мрежа	

Из	резервоара	се	пумпама	вода	потискује	у	дистрибутивну	мрежу.	Мрежа	водовода	је	
прстенастог	типа	са	највећим	пречником	цеви	од	DN	110	mm.		
Ова	цев		пролази	дуж	центра	насеља		спајајући			извориште	са	центром	потрошње,	док	
су	остале	цеви		углавном		пречника		DN	90		mm		и		мање.		Водоводна	мрежа	је	од	ПВЦ	
материјала.		У		оквиру		текућег	одржавања		планира		се		два		пута		годишње		појачана	
дезинфекција	и	испирање	комплетне	мреже	насеља	Крчедин.	
Планирана	 средства	 за	 текуће	 одржавање	 мреже	 тј.	 за	 отклањање	 хаварија	 на	
водоводној	мрежи	и	кућним	прикључцима	износе	150.000,00	динара.	
Водоводна	мрежа	насеља	Крчедин	се	налази	у	добром	стању	и	тренутно	 је	потребно	
извршити	 реконструкцију	 једног	 чворишта	 и	 уградњу	 једног	 хидранта.	 За	 наведене	
радове	планирана	су	средства	у	износу	100.000,00	динара.	
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3.4.	ПРОГРАМ	ТЕКУЋЕГ	И	ИНВЕСТИЦИОНОГ	ОДРЖАВАЊА	ЗА	НАСЕЉЕНО	МЕСТО	
МАРАДИК	

3.4.1.	Извориште	

Тренутно	се	у	експлоатацији	налазе	три	бунара	укупног	капацитета	500	l/min	=	8,3	l/s	
(слика	6.).		

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																					
Слика	6.	Приказ	бунара	изворишта	Марадик	

Вода	се	из	бунара	(утопним	пумпама)	директно	потискује	у	дистрибутивну	мрежу.	У	
оквиру	изворишта	изграђени	су	пропратни	објекти,	инсталиран	је	хидрофор	од	5.000	
l,	 хлоринатор	капацитета	300	литара		и	комплетна	аутоматика	за	континуирани	рад	
изворишта.		
Притисак	 у	 мрежи	 се	 одржава	 на	 константној	 вредности	 од	 3,5	 бара.	 За	 текуће	
одржавање	изворишта	планирана	су	средства	у	износу	од	50.000,00	динара.	

	
На	објекту	водостанице	потребно	је	извршити	замену	двоје	врата	одговарајућим	PVC	
вратима	 и	 извести	 радове	 на	 санацији	 громобранске	 инсталације.	 За	 ове	 радове	
предвиђена	су	средства	у	износу	од	170.000,00	динара.		
		
3.4.2.	Пумпни	агрегати	
	
У	оквиру	текућег	одржавања	сервис	пумпних	агрегата	у	бунарима	ће	се	вршити	само	у	
случају	хаварија	пумпних	агрегата.	За	текуће	одржавање	пумпних	агрегата	планирана	
су	средства	у	износу	од	150.000,00	динара.		
	
3.4.3.	Електро	опрема	

Главни	 електро-управљачки	 орман	 за	 управљање	 пумпним	 агрегатима	 налази	 се	 у	
објекту	водостанице.	За	текуће	одржавање	електро	опреме	у	2022.	години	предвиђена	
су	средства	у	износу	од		50.000,00	динара.	
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3.4.4.	Дистрибуција	воде	

3.4.4.1.	Опрема	за	хлорисање	

Хлорисање	воде	се	врши	гасним	хлором.	Опрема	за	хлорисање	је	смештена	у	објекту	
водостанице.	За	текуће	одржавање	опреме	за	хлорисање	у	2022.	години	планирана	су	
средства	у	износу	од	50.000,00	динара.	

3.4.4.2.	Водоводна	мрежа	

Цеви	у	мрежи	су	претежно	урађене	од	азбест-цемента	и	ПВЦ-а.	Највећи	пречник	цеви,	
који	води	од	изворишта	до	центра	насеља	је	пречника	DN	100	mm.		
У	току	2022.	године		за	текуће	одржавање	водоводне	мреже	планирана	су	средства	у	
износу	 од	 100.000,00	 динара.	 У	 оквиру	 инвестиционог	 одржавања	 планирана	 је	
реконструкција	 чворишта	 којом	 ће	 бити	 замењено	 15	 вентила.	 За	 наведене	 радове	
предвиђена	су	средства	у	износу	од	600.000,00	динара.	
	
3.5.	ПРОГРАМ	ТЕКУЋЕГ	И	ИНВЕСТИЦИОНОГ	ОДРЖАВАЊА	ЗА	НАСЕЉЕНО	МЕСТО	

НОВИ	КАРЛОВЦИ	

3.5.1.	Извориште	

У	 Новим	 Карловцима,	 пре	 изградње	 повезног	 цевовода	 Инђија	 –	 Нови	 Карловци,	
подземна	вода	из	два	бунара	се	захватала	пумпама	и	преко	хидрофорског	постројења	
дистрибуирала	потрошачима.		
Данас	 се	 насеље	 Нови	 Карловци	 снабдева	 водом	 из	 Инђије,	 а	 бунари	 у	 Новим	
Карловцима	 (слика	 7.)	 се	 користе	 као	 резервна	 варијанта	 у	 случају	 да	 се	 прекине	
снабдевање	 водом	 из	 Инђије	 или	 да	 дође	 до	 пада	 притиска	 у	 мрежи.	 За	 текуће	
одржавање	 изворишта	 у	 Новим	 Карловцима	 планирана	 су	 средства	 у	 износу	 од	
30.000,00	динара.	
У	 току	 2022.	 године	 на	 изворишту	 	 планира	 се	 формирање	 прве	 зоне	 санитарне	
заштите	 (зона	 I)	 бунара	 Б3	 и	 Б4,	 а	 средства	 за	 те	 радове	 су	 планирана	 у	 износу	 од	
400.000,00	динара.	
У	2022.	години	потребно	је	наставити	грађевинске	радове	на	објектима	водостаница	
који	се	налази	поред	бунара	Б-3	и	Б-4.	За	наведене	грађевинске	радове	предвиђена	су	
средства	у	износу	од	280.000,00	динара.	
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																																																	Слика	7.	Приказ	бунара	изворишта	Нови	Карловци	
	
3.5.2.	Пумпни	агрегати	
У	оквиру	текућег	одржавања	сервис	пумпних	агрегата	у	бунарима	ће	се	вршити	само	у	
случају	хаварија	истих.	За	текуће	одржавање	пумпних	агрегата	планирана	су	средства	
у	износу	од	100.000,00	динара.	

3.5.3.	Електро	опрема	
Електро-управљачки	 ормани	 за	 управљање	 пумпним	 агрегатима	 налазе	 се	 у	
објектима	 водостаница	 који	 се	 налазе	 непосредно	 у	 близини	 бунара.	 За	 текуће	
одржавање	 електро	 опреме	 у	 2022.	 години	 предвиђена	 су	 средства	 у	 износу	 од		
30.000,00	динара.			

3.5.4.	Дистрибуција	воде	

3.5.4.1.	Опрема	за	хлорисање	

Хлорисање	воде	се	врши	натријум-хипохлоритом.	Опрема	за	хлорисање	је	смештена	у	
објектима	 који	 се	 налазе	 непосредно	 уз	 бунаре	 и	 она	 служи	 за	 хлорисање	 воде	 из	
бунара.	Вода	која	долази	из	Инђије	се	такође	хлорише,	а	опрема	 	се	налази	у	објекту	
водостанице	у	центру	села.		

За	текуће	одржавање	опреме	за	хлорисање	воде	у	2022.	години	планирана	су	средства	
у	износу	од	100.000,00	динара.		

3.5.4.2.	Водоводна	мрежа	

Цеви	 у	 мрежи	 су	 претежно	 од	 азбест-цемента.	 Највећи	 пречник	 цеви,	 који	 води	 од	
изворишта	 до	 центра	 насеља	 је	 пречника	DN	 90	mm.	 У	 току	 2022.	 године	 за	 текуће	
одржавање	водоводне	мреже	планирана	су	средства	у	износу	од	100.000,00	динара.		
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У	оквиру	инвестиционог	одржавања	планирана	је	реконструкција	чворишта	којом	ће	
бити	замењено	3	вентила	и	замењена	плоча	на	једном	чворишту.	За	наведене	радове	
предвиђена	су	средства	у	износу	од	300.000,00	динара.	
	
3.6.	ПРОГРАМ	ТЕКУЋЕГ	И	ИНВЕСТИЦИОНОГ	ОДРЖАВАЊА	ЗА	НАСЕЉЕНО	МЕСТО	
НОВИ	СЛАНКАМЕН	
	
3.6.1.	Извориште	

Данас	се	насеље	Нови	Сланкамен	снабдева	водом	из	Инђије,	а	бунари	на	изворишту	се	
користе	 као	 резервна	 варијанта	 у	 случају	 да	 се	 прекине	 водоснабдевање	 из	 Инђије	
или	да	дође	до	пада	притиска	у	мрежи.	Извориште	се	састоји	од		2	бунара	(слика	8.).		
За	текуће	одржавање	изворишта	планирана	су	средства	у	износу	од	50.000,00	динара.	
На	објекту	водостанице	у	Новом	Сланкамену	је	потребно	извести	следеће	грађевинске	
радове:	 малтерисање,	 израду	 фасаде,	 керамичарске	 радове,	 замену	 столарије	 и	
кречење.	У	 ту	 сврху	 су	планирана	 средства	 у	износу	од	1.000.000,00	динара.	Објекат	
водостанице	 је	 потребно	 оградити	 тако	 да	 су	 за	 форимирање	 I	 зоне	 санитарне	
заштите	предвиђена	средства	у	износу	од	240.000,00	динара.	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
																																																			Слика	8.	Приказ	бунара	изворишта	Нови	Сланкамен	

	
3.6.2.	Пумпни	агрегати	
У	 оквиру	 текућег	 одржавања	 сервис	 пумпних	 агрегата	 у	 бунарима	 Б1	 и	 Б-3	 ће	 се	
вршити	 само	 у	 случају	 хаварије.	 За	 текуће	 одржавање	пумпних	 агрегата	 у	 бунарима	
планирана	 су	 средства	 у	 износу	 од	 150.000,00	 динара.	 За	 инвестиционо	 одржавање	
пумпи	предвиђена	су	средства	у	износу	од	180.000,00	динара.	

3.6.3.	Електро	опрема	
Електро-управљачки	ормани	 за	 управљање	пумпним	агрегатима	налазе	 се	 у	 објекту	
који	се	налази	непосредно	у	близини	бунара.	За	текуће	одржавање	електро	опреме	у	
2022.	години	предвиђена	су	средства	у	износу	од	20.000,00	динара.		
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3.6.4.	Дистибуција	воде	

3.6.4.1.		Опрема	за	хлорисање	

Хлорисање	воде	се	врши	натријум-хипохлоритом.	Опрема	за	хлорисање	је	смештена	у	
објекту	 који	 се	 налази	 непосредно	 уз	 бунар.	 За	 текуће	 одржавање	 опреме	 за	
хлорисање	воде		у	2022.	години	планирана	су	средства	у	износу	од	100.000,00	динара.	
За	инвестиционо	одржавање	опреме	за	хлорисање	планирана	су	средства	у	износу	од	
260.000,00	динара.	

3.6.4.2.	Водоводна	мрежа	

Локални	водовод	 је	решен	по	концепту	у	коме	 се	вода	 захвата	из	бунара	пумпама	и	
преко	 хидрофорског	 постројења	 запремине	 V=2	 x	 5.000	 литара,	 након	 хлорисања	
шаље	конзумном	подручју.		
На	супротној	страни	од	изворишта	налази	се	контра	резервоар	запремине	100	m3	 са	
основном	 првобитном	 наменом	 изравнања	 протицаја.	 Притисак	 у	 мрежи	 у	 центру	
насеља	је	око	4,3	бара,	а	на	крајевима	око	3	бара.	
Највећи	 пречник	 цеви	 у	 мрежи	 је	 DN	 160	 mm	 и	 та	 цев	 води	 од	 хидрофорског	
постројења	 до	 центра	 насеља,	 улицом	 у	 којој	 је	 груписан	 већи	 број	 потрошача.	
Преостале	цеви	су	пречника	DN110	mm		и	мање.	 	
У	току	2022.	године		за	текуће	одржавање	водоводне	мреже	планирана	су	средства	у	
износу	од	100.000,00	динара.		
У	 оквиру	 инвестиционог	 одржавања	 водоводне	 мреже	 предвиђено	 је	 да	 се	 изврши	
замена	 17	 вентила	 са	 УГ	 гарнитурама	 на	 чвориштима	 и	 да	 се	 изради	 21	 шахт	 на	
водоводној	 мрежи	 како	 би	 се	 имао	 лакши	 приступ	 вентилима	 приликом	 затварања	
појединих	 делова	 мреже.	 За	 наведено	 инвестиционо	 одржавање	 водоводне	 мреже	
предвиђена	су	средства	у	износу	од	1.500.000,00	динара.	
	
3.6.4.3.	Резервоар	
	
У	2022.	години	планира	се	у	пролеће	и	јесен	прање	резервоара	запремине	100	m3.	За	
текуће	одржавање	резервоара	планирана	су	средства	у	износу	од	20.000,00	динара.	
	
3.7.	ПРОГРАМ	ТЕКУЋЕГ	И	ИНВЕСТИЦИОНОГ	ОДРЖАВАЊА	ЗА	НАСЕЉЕНО	МЕСТО	

СТАРИ	СЛАНКАМЕН	

3.7.1.	Извориште	

Садашње	потребе	за	водом	житељи	Старог	Сланкамена	са	околним	викенд	насељима,	
обезбеђују	са	изворишта	у	Инђији	преко	повезног	цевовода	Инђија	–	Нови	Сланкамен	
и	четири	бунара	у	Старом	Сланкамену	укупног	капацитета	12,4	l/s	(слика	9.).	
За	текуће	одржавање	изворишта	планирана	су	средства	у	износу	од	50.000,00	динара.	
За	 санацију	 објекта	 водостанице	 у	 Старом	 Сланкамену	 предвиђени	 су	 грађевински	
радови	у	износу	од	320.000,00	динара.	Ови	радови	обухватају:	 керамичарске	радове,	
замену	столарије,	малтерисање	и	кречење	унутрашњих	просторија.	
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Слика	9.	Приказ	бунара	изворишта	Стари	Сланкамен	 	
	
3.7.2.	Пумпни	агрегати		
У	оквиру	текућег	одржавања	сервис	пумпних	агрегата	у	бунарима	ће	се	вршити	само	у	
случају	 хаварије.	 За	 текуће	 одржавање	 пумпних	 агрегата	 у	 бунарима	 планирана	 су	
средства	у	износу	од	200.000,00	динара.	

У	2022.	години	за	набавку	нових	пумпи	предвиђена	су	средства	у	износу	од	200.000,00	
динара.	
	
3.7.3.	Електро	опрема	
Електро-управљачки	ормани	 за	 управљање	пумпним	агрегатима	налазе	 се	 у	 објекту	
водостанице	 која	 се	 налази	 у	 близини	 бунара.	 Поред	 тога	 у	 објекту	 резервоара	 се	
налази	 електро-управљачки	 орман	 за	 управљање	 пумпним	 агрегатом	 који	 служи	 за	
водоснабдевање	виших	делова	насеља.	За	текуће	одржавање	електро	опреме	у	2022.	
години	предвиђена	су	средства	у	износу	од		50.000,00	динара.	

У	2022.	 години	планирана	 су	и	инвестициона	улагања	у	 електро	опрему.	За	набавку	
батерија	 за	 компензацију	 реактивне	 енергије	 предвиђена	 су	 средства	 у	 износу	 од	
400.000,00	 динара,	 а	 за	 набавку	 нових	 ормана	 за	 електроопрему	 предвиђена	 су	
средства	у	износу	од	110.000,00	динара.	

3.7.4.	Дистрибуција	воде	

3.7.4.1.	Опрема	за	хлорисање	

Хлорисање	воде	се	врши	гасним	хлором.	Опрема	за	хлорисање	 је	смештена	у	објекту	
водостанице.	 За	 текуће	 одржавање	 опреме	 за	 хлорисање	 воде	 	 у	 2022.	 години	
планирана	су	средства	у	износу	од	100.000,00	динара,	а	за	инвестиционо	одржавање	
планирана	су	средства	у	износу	од		400.000,00	динара.	
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3.7.4.2.	Водоводна	мрежа	

Опште	карактеристике	водоводне	мреже	су	разуђеност	по	основи	и	висини,	уграђене	
цеви	 су	 углавном	 азбестцементне	 са	 максималним	 пречником	 DN	 110.	 Водоводна	
мрежа	на	појединим	деоницама	је	плитко	укопана.	Водоводна	арматура	на	чворовима	
мреже	 је	 запуштена,	 недостају	 хидранти	 или	 испусне	 грађевине,		 док	 на	 високим	
тачкама	мреже	недостају	ваздушни	вентили.	
У	току	2022.	године		за	текуће	одржавање	водоводне	мреже	планирана	су	средства	у	
износу	од	150.000,00	динара.		
За	инвестиционо	одржавање	водоводне	мреже	у	2022.	години	предвиђена	су	средства	
у	износу	од	100.000,00	динара.	

3.7.4.3.	Резервоар	

На	1.300m	од	изворишта	налазе	се	два	резервоара	укупног	капацитета	350	m3.		
У	2022.	години	у	оквиру	текућег	одржавања	планира	се	текуће	прање	резервоара,	а	у	
оквиру	инвестиционог	предвиђена	је	израда	геомеханичког	елабората	због	препоруке	
начина	 и	 дубине	 фундирања	 објекта	 и	 евентуалних	 интервентних	 мера	 на	 објекту	
затварачнице	 резервоара,	 који	 се	 налази	 у	 лошем	 стању	 и	 који	 се	 због	 вероватно	
лошег	фундирања	одвојио	од	главног	објекта	–	резервоара,	те	истом	прети	опасност	
од	урушавања.		

Планирана	 средства	 за	израду	 елабората	износе	300.000,00	динара.	Након	 завршене	
израде	 елабората	 направиће	 се	 пројекат	 санације	 саме	 затварачнице	 као	 и	 система	
заштите	 резервоара	 у	 смислу	 одвођења	 атмосферских	 вода	 са	 површина	 око	
резервоара	које	угрожавају	стабилност	резервоара	са	затварачницом	из	разлога	што	
је	објекат	фундиран	у	зони	леса.		

За	текуће	одржавање	резервоара	планирана	су	средства	у	износу	од	50.000,00	динара.	

3.8.	ПРОГРАМ	ТЕКУЋЕГ	И	ИНВЕСТИЦИОНОГ	ОДРЖАВАЊА	ЗА	НАСЕЉЕНА	МЕСТА	
ЈАРКОВЦИ	И	ЉУКОВО	

3.8.1.	Водоводна	мрежа	

У	насељима	Јарковци	и	Љуково	2006.	године	изграђена	је	водоводна	мрежа	и	повезни	
цевовод	 Инђија	 –	 Јарковци	 –	Љуково,	 тако	 да	 се	 становници	 ових	 насељених	 места	
снабдевају	водом	са	Инђијског	изворишта.	
Укупна	 дужина	 повезних	 цевовода	 и	 водоводних	 мрежа	 у	 насељима	 Љуково	 и	
Јарковци	 износи	 око	 18	 километара,	 а	 број	 планираних	 водоводних	 прикључака	
износи	 757.	 За	 текуће	 одржавање	 водоводне	 мреже	 у	 случају	 хаварија	 у	 овим	
насељеним	местима	предвиђена	су	средства	у	износу	од	75.000,00	динара.	
У	току	2022.	године	ЈКП“Водовод	и	канализација“	Инђија	наставиће	акцију	бесплатног	
прикључења	потрошача	који	имају	легализоване	објекте	и	код	којих	према	закону	о	
планирању	 и	 изградњи	 (Сл.	 гласник	 РС	 72/09)	 постоји	 могућност	 легализације.	
Потрошачи	код	којих	постоји	могућност	легализације	ће	се	привремено	прикључити	
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до	 завршетка	 процеса	 легализације.	 Право	 на	 бесплатно	 прикључење	 на	 водоводну	
мрежу	 јавног	 водовода	 имају	 они	 мештани	 насеља	 Љуково	 и	 Јарковци	 који	 имају	
прединсталисане	 прикључке	 и	 шахтове	 водомера,	 у	 супротном	 сносе	 све	 редовне	
трошкове	око	прикључења.	
	
3.8.2.	Црпна	станица	

За	 одржавање	 притиска	 у	 границама	 између	 3	 и	 4	 бара	 у	 водоводној	 мрежи	
насеља	Љуково	и	Јарковци	на	уласку	у	Јарковце	изграђена	је	црпна	станица.	Опрема	за	
аутоматско	 управљање	 црпне	 станице	 се	 	 састоји	 од	 програмабилног	 контролера	 и	
два	фреквентна	регулатора	који	у	зависности	од	притиска	на	уласку	у	црпну	станицу	
управљају	радом	два	пумпна	агрегата	снаге	4kW	који	су	уграђени	у	црпну	станицу.	У	
црпној	станици	је	инсталирана	опрема	за	хлорисање	натријум-хипохлоритом.	У	2022.	
години	за	текуће	одржавање	пумпи	предвиђена	су	средства	у	износу	80.000,00	динарa.	
За	 одржавање	 опреме	 за	 хлорисање	 предвиђена	 су	 средства	 у	 износу	 од	 50.000,00	
динара.		

	
3.9.	 ПРОГРАМ	 РЕДОВОВНОГ	 И	 ИНВЕСТИЦИОНОГ	 ОДРЖАВАЊА	 ЗА	 НАСЕЉЕНО	
МЕСТО	ЧОРТАНОВЦИ		
	
Водоснабдевање	 насеља	 Чортановци	 се	 обавља	 из	 Бешке	 преко	 Повезног	 цевовода	
Инђија	 –	 Бешка.	 У	 I	 етапи	 изградње	 водоводне	 мреже	 у	 Чортановцима	 приликом	
изградње	водоводне	мреже	израђeни	су	и	кућни	водоводни	прикључци	са	уградњом	
водомерних	 шахтова.	 У	 току	 2018.	 године	 приликом	 израде	 кућних	 водоводних	
прикључака	у	II	 	и	III	етапи	уграђивани	водомерни	шахтови.	 	С	обзиром	да	се	у	току	
2022.	године	планира	наставак	прикључења	потрошача	из	II		и	III	етапе		код	којих	ће	
се	приликом	израде	кућних	водомерних	прикључака	уграђивати	водомерни	шахтови	
планирана	је	набавка	водомерних	шахтова.	Поред	Чортановаца	наведени	шахтови	ће	
се	 уграђивати	 и	 приликом	 израде	 прикључака	 у	 Инђији	 приликом	 изградње		
водоводних	 мрежа	 	 у	 улицама	 где	 мреже	 нису	 изграђене.	 За	 набавку	 наведених	
шахтова	планирана	су	средства	у	износу	од	3.000.000,00	динара.	
	
За	 редовно	 одржавање	 водоводне	 мреже	 у	 Чортановцима	 предвиђена	 су	 средства	 у	
износу	од	50.000,00	динара.	
	
Водоснабдевање	 насеља	 Чортановци	 се	 обавља	 из	 Бешке	 преко	 Повезног	 цевовода	
Инђија	–	Бешка.		

	
3.10.	ЗАМЕНА,	РЕДОВНО	БАЖДАРЕЊЕ	И	НАБАВКА	НОВИХ	ВОДОМЕРА	

ЈКП	 „Водовод	 и	 канализација“	 Инђија	 је	 дефинисала	 редовну	 замену	 водомера	 у	
оквиру	процеса	одржавања	водоводног	прикључка	и	мерног	места	корисника.		

У	 циљу	 трајног	 и	 одрживог	 извора	 финансирања	 програма	 редовне	 замене	 и	
баждарења	водомера	неопходно	је	увести	фиксну	накнаду	за	одржавање	мерног	места	
(аналогија	са	бројилом	за	електричну	енергију).		
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Да	 би	 претходно	 предложена	 мера	 ступила	 на	 снагу,	 неопходно	 је	 створити	
одговарајући	правни	основ	за	реализацију	предложеног	концепта	што	захтева	измену	
постојећих	и	доношење	нових	прописа.		

ЈКП	 „Водовод	 и	 канализација“	 Инђија	 у	 току	 2022.	 године	 планира	 замену	 и	
баждарење	водомера	различитих	профила	од	DN	1/2“	до	DN	100		у	укупној	вредности	
од	2.500.000,00	динара.	

За	 набавку	 нових	 водомера	 у	 2022.	 години	 планирана	 су	 средства	 у	 износу	 од	
5.000.000,00	динара.	Приликом	набавке	нових	водомера	део	водомера	ће	се	набавити	
са	даљинским	очитавањем	који	ће	 се	 уградити	у	 викенд	 зони	у	Старом	Сланкамену.	
Неопходност	уградње	водомера	са	даљинским	очитавањем	произилази	из	чињенице	
да	 велики	 број	 потрошача	 у	 викенд	 зони	 је	 највећи	 део	 године	 одсутно	 из	 својих	
викендица	те	не	постоји	могућност	очитавања	водомера,	а	често	долази	до	хаварија	
на	унутрашњим	инсталацијама	и	неконтролисаног	цурења	воде.		

Такође	 се	 планира	 и	 набавка	 вентила	 са	 могућношћу	 аутоматског	 даљинског	
затварања	 и	 отварања.	 Ови	 вентили	 су	 планирани	 да	 се	 уграђују	 на	 водоводне	
прикључке	 и	 да	 омогућују	 даљинско	 укључење	 и	 искључење	 потрошача.	 Средства	
планирана	за	набавку	ових	вентила	износе	990.000,00	динара.	

3.11.	ОДРЖАВАЊЕ	ВОЗИЛА	
	
У	 службена	возила	 ЈКП	 “Водовод	и	канализација“	Инђија	 се	 убрајају	 теретна	возила,	
радне	 машине	 и	 путничка	 возила.	 Укупни	 трошкови	 коришћења	 возила	 обухватају	
трошкове	регистрације,	 сервисирања	и	трошкове	коришћења	 (гориво,	мазиво	и	 сл.).	
Сервисирање	 возила	 планирано	 је	 у	 складу	 са	 веком	 коришћења,	 техничком	
исправношћу	 и	 дотрајалошћу	 возила	 у	 износу	 од	 4.500.000,00	 динара.	 Укупна	
реализација	 трошкова	 коришћења	 возила	 планирана	 је	 у	 складу	 са	 планираним	
наменским	 и	 економским	 коришћењем	 у	 обиму	 и	 мери	 која	 омогућава	 потпуно	 и	
ефикасно	 управљање	 и	 одржавање	 система	 водоснабдевања	 и	 одвођења	 отпадних	
вода.	 Укупни	 планирани	 трошкови	 за	 утрошак	 горива	 за	 теретна	 возила,	 радне	
машине	и	путничка	возила	за	2022.	годину	износе	4.500.000,00	динара.	
	
У	2022.	години	се	планирају	следећа	инвестициона	улагања:	

• Набавкa	возила	за	водоводну	оперативу	у	износу	од	5.000.000,00	динара,	
• Набавкa	 алата	 за	 одржавање	 водоводне	 и	 канализационе	 мреже	 у	 вредности	

600.000,00	динара,	
• Набавкa	стабилног	агрегата	за	водостаницу	у	Инђији	снаге	320	kW	у	износу	од	

4.800.000,00	динара,	
• Набавкa	мобилног	дизел	агрегата	снаге	65	kW	у	износу	од	1.800.000,00	динара,	
• Набавкa	опреме	за	одржавање	постојећег	видео	надзора	у	износу	до	500.000,00	

динара,	
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• Набавкa	 опреме	 за	 видео	 надзор	 (друга	 фаза	 радова)	 у	 износу	 10.000.000,00	
динара,	

• Набавкa	опреме	за	праћење	возила	(ГПС)	у	износу	220.000,00	динара,			
• Набавкa	 опреме	 за	 одржавање	 зелених	 површина	 у	 износу	 од	 300.000,00	

динара,	
• Набавка	 нових	 гума	 и	 вулканизерске	 услуге	 за	 возила	 у	 износу	 од	 900.000,00	

динара,	
• Набавка	 опреме	 за	 инсталацију	 нове	 рачунарске	 мреже	 управниј	 згради	

600.000,00	динара,	
• Набавка	опреме	за	пружање	прве	помоћи	у	износу	од	200.000,00	динара,	
• Израда	 правилника	 о	 безбедном	 коришћењу	 возила	 у	 износу	 од	 25.000,00	

динара,	
• Израда	 правилника	 о	 нормативима	 потрошње	 горива	 у	 износу	 25.000,00	

динара,	
• Набавка	камиона	са	хидрауличном	руком	у	износу	од	16.000.000,00	динара.	

	
Набавка	нових	возила	је	неопходна	за	радну	јединицу	водоводна	оператива	из	разлога	
што	 су	 поједина	 возила	 која	 се	 тренутно	 користе	 15	 година	 и	 не	 исплати	 се	 више	
улагати	у	њихову	поправку,	а	такође	за	одржавање	водоводне	мреже	неопходно	је	да	
возила	у	сваком	моменту	буду	исправна.	
Планирана	 је	 замена	 преостала	 3	 возила	 новим	 возилима	 ради	 смањења	 трошкова	
одржавања	самих	возила	и	бољег	ефикаснијег	функционисања	радника	на	терену.	
С	 обзиром	 на	 велики	 број	 бунара	 и	 црпних	 станица	 канализације	 где	 се	 налазе	
уграђене	пумпе	за	њихову	демонтажу	приликом	замене	и	хаварија	користи	се	камион	
са	дизалицом	због	чега	је	његова	набавка	неопходна.	
Набавком	новог	агрегата	снаге	320	kW	обезбедио	би	се	непрекидан	рад	изворишта	и	
црпне	 станице	 за	 дистрибуцију	 воде	 у	 водоводну	мрежу	 насеља	Инђија	 и	 у	 повезне	
цевоводе	 у	 свим	временским	приликама,	 приликом	нестанка	 електричне	 енергије,	 с	
обзиром	 да	 је	 постојећи	 агрегат	 недовољан	 за	 рад	 и	 црпне	 станице	 и	 изворишта	
истовремено.		
	
3.12.		ОДРЖАВАЊЕ	РАЧУНАРСКЕ	ОПРЕМЕ	И	СОФТВЕРА	
	
Само	пословање	фирме	у	 великој	мери	 зависи	од	рачунарске	опреме	што	доводи	до	
тога	да	је	неопходно	да	она		буде	у	сталној		функцији	како	не	би	долазило	до	прекида	у	
пословању.	Из	тог	разлога	неопходно	је	имати	и	потребан	минимум	резервних	делова	
у	 случају	 квара	 како	 би	 се	 могло	 брзо	 интервенисати	 и	 отклонити	 квар.	 У	 току	
претходних	година	уведене	су	нове	технологије	и	нова	софтверска	решења,	као	што	су	
софтвери	за	финансијску	и	општу	службу,	IP	видео	надзор	и	контрола	приступа,	због	
чега	су	повећани	трошкови	одржавања	али	је	постигнута	већа	ефиканост	рада.	
У	2022.	години	за	набавку	нових	рачунара,	штампача	и	фотокопир	уређаја	планирана	
су	средства	у	износу	од	990.000,00	динара.	За	одржавање	постојеће	рачунарске	мреже	
предвиђена	 су	 средства	 у	 износу	 од	 500.000,00	 динара,	 а	 за	 инсталацију	 нове	
рачунарске	мреже	предвиђена	су	средства	у	износу	од	600.000,00	динара.	За	набавку	
лиценци	за	Windows	10,	Office	2019.	и	калова	(корисника)	за	Windows	SQL	Server	2016.	
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предвиђена	 су	 средства	 у	 износу	 од	 1.500.000,00	 динара.	 За	 израду	 интернет	
презентације	фирме	(веб	сајт)	предвиђена	су	средства	у	износу	од	500.000,00	динара.	
	
Инкасанти	 ЈКП	 „Водовод	и	канализација“	Инђија	у	 свом	раду	користе	POINT	MOBILE	
PM	 80	 уређаје	 који	 им	 омогућују	 приликом	 очитавања	 водомера	 одмах	 и	 издавање	
рачуна.	Поред	тога	постоје	разни	индикатори	које	инкасанти	уносе	у	POINT	MOBILE	
PM	80	уређаје	приликом	очитавања	водомера	и	издавања	рачуна,	а	који	су	неопходни	
служби	наплате	и	техничкој	служби.	С	обзиром	да	је	овај	начин	наплате	за	утрошену	
воду	и	одвођење	употребљених	вода	већ	дужи	временски	период	у	употреби	и	да	су	
наши	 потрошачи	 навикнути	 на	 такав	 начин	 наплате	 неопходна	 је	 исправност	 ових	
уређаја.	За	сервис	POINT	MOBILE	PM	80	уређаја	у	2022.	години	планирана	су	средства	у	
износу	 дo	 500.000,00	 динара.	 За	 надоградњу	 Пословно	 информационог	 система	
(ПОИС-а)	 који	 се	 користи	 у	 фирми	 предвиђена	 су	 средства	 у	 износу	 од	 990.000,00	
динара.	

	
	
																																																																		Слика	10.	POINT	MOBILE	PM	80	уређај		
	
3.13.	РЕГЕНЕРАЦИЈА	БУНАРА	И	ХИДРОДИНАМИЧКИ	ТЕСТОВИ	БУНАРА	
	
Сваки	новоизграђени	бунар	има	свој	елаборат	издашности	тј.	максимално	дозвољене	
количине	воде	коју	је	могуће	добити	из	датог	бунара	а	да	се	тиме	не	наруши	радни	век	
експолатације	датог	бунара.	Радни	век	црпљења	воде	из	бунара	износи	у	просеку	око	
10	година.		
У	пракси	је	позната	појава	да	током	експлоатације	опада	издашност	бунара,	односно	
да	 се	 временом	 повећавају	 паразитски	 губици	 у	 бунару	 и	 у	 његовој	 прифилтерској	
зони.		
То	 се	 може	 уочити	 смањењем	 протицања	 уз	 константну	 депресију	 или	 повећањем	
депресије	за	константан	протицај	бунара.		
На	 основу	 досадашњег	 искуства	 могу	 се	 издвојити	 три	 основна	 параметра	 који	
генерално	утичу	на	век	трајања	бунара	у	експлоатацији:	

1. капацитет	којим	се	експлоатише	бунар	(количина,	односно	запремина	
исцрпљене		воде),	
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2. хидрогеолошки,	односно	хидрохемијски	услови,	
3. конструкција	бунарског	филтера.	

У	 условима	 црпења	 воде	 са	 већим	 капацитетом	 скраћује	 се	 век	 трајања	 бунара	 и	
обратно,	што	 је	логично	обзиром	на	количину	воде	која	протекне	кроз	прифлтерску	
зону	бунара	и	кроз	саму	филтерску	конструкцију.	С	друге	стране,	познато	 је	да	воде	
веће	тврдоће	и	повећаног	садржаја	гвожђа	утичу	на	“старење”	бунара,	као	и	воде	које	
садрже	агресивне	компоненте	које	би	могле	да	угрозе	филтерску	конструкцију.	Избор	
филтерске	 конструкције,	 у	 току	 израде	 бунара,	 мора	 да	 одговора	 хидрохемијским	 и	
експлоатационим	 условима	 јер	 су	 искуства	 показала	 да	 до	 смањења	 издашности	
долази	и	због	неадекватног	избора	карактеристика	филтера.		
Под	 регенерацијом	 се	 подразумева,	 поред	 осталог,	 чишћење	 филтерског	 подручја	
бунара	како	би	се	обезбедио	несметан	доток	воде	у	бунарску	колону.	Ако	се	не	врши	
регенерација	 бунара	 скраћује	 се	 радни	 век	 црпљења	 воде	 из	 датог	 бунара.	 Поред	
регенерације	 бунара	 на	 појединим	 бунарима	 је	 потребно	 извшити	 замену	
конструкције	бунара	тј.	санацију	бунара.		
Из	 тачака	 инвестиционог	 одржавања	 за	 2022.	 годину	 неопходно	 је	 са	 аспекта	
водоснабдевања	приступити	санацији	и	регенерацији	бунара.	На	којим	бунарима	 	ће	
се	извршити	санација	и	регенерација	и	у	које	време	 ЈКП“Водовод	и	канализација“	ће	
израдити	посебан	оперативни	план.	ЈКП	„Водовод	и	канализација”	Инђија	за	санацију	
и	 регенарацију	 бунара	 у	 2022.	 години	 планира	 утрошити	 средства	 у	 износу	 од	
2.900.000,00	динара.		
Поред	 санације	 и	 регенерације	 бунара	 потребно	 је	 извршити	 контролне	
хидродинамичке	тестове	са	мерењем	количине	песка	у	захваћеној	води	на	бунарима	
свих	 изворишта	 које	 одржава	 ЈКП“Водовод	 и	 канализација“	 Инђија.	 Предвиђена	
средства	за	извођење	ових	радова	износе	990.000,00	динара.		
	
3.14.	ИНВЕСТИЦОНО	ОДРЖАВАЊЕ	ПОСЛОВНИХ	ОБЈЕКАТА	
	
У	 2022.	 години	 планира	 се	 извођење	 грађевинских	 радова	 на	 магацину	 и	 хали	 у	
Војводе	Степе	48.	Радови	који	ће	се	извести	су:	
	

- Израда	 фасаде	 на	 делу	 хале,	 малтерисање	 хале,	 кречење	 хале	 и	 замена	
столарије.	Средства	намењена	за	ове	радове	износе	2.500.000,00	динара.	

За	 надзор	 над	 извођењем	 наведених	 грађевинских	 радова	 на	 пословној	 згради	
планирана	су	средства	у	износу	од	60.000,00	динара.		
Поред	 тога	 планиран	 је	 и	 надзор	 на	 извођењу	 грађевинских	 радова	 на	 објектима	
водоснабвдевања	 тј.	 црпним	 станицама	 и	 резервоарима.	 Објекти	 на	 којима	 ће	 се	
изводити	 ови	 радови	 наведени	 су	 у	 претходним	 тачкама	 овог	Програма	 пословања.	
Средства	за	овај	надзор	планирана	су	износу	од	80.000,00	динара.		
	
3.15.	ЕЛЕКТРИЧНА	ЕНЕРГИЈА	
	
Поводом	 отварања	 тржишта	 електричне	 енергије	 почев	 од	 01.	 јануара	 2014.	 године	
ЈКП	„Водовод	и	канализација“	Инђија	ће	и	у	току	2022.	године	спровести	јавну	набавку	
за	избор	снабдевача	електричном	енергијом.		
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Поред	 тога	 планирана	 је	 набавка	 природног	 гаса	 у	 укупном	 износу	 од	 1.500.000,00	
динара.		
Предвиђена	 средства	 за	 набавку	 електричне	 енергије	 и	 природног	 гаса	 износе	
43.500.000,00	динара.	
	
3.16.	ОДВОЂЕЊЕ	УПОТРЕБЉЕНИХ	ВОДА		

ЈКП	„Водовод	и	канализација“	Инђија	 је	до	сада	преузело	од	месне	заједнице	Инђија,	
након	извршеног	техничког	прегледа,	следеће	реоне	месне	канализације:	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	 што	 представља	 95	 %	 месне	
канализационе	 мреже.	 У	 току	 2022.	 године	 ЈКП“Водовод	 и	 канализација“	 Инђија	
планира	преузимање	преосталих	5	%	изграђених	делова	месне	канализације	од	Месне	
заједнице	на	одржавање	и	управљање.		
ЈКП	„Водовод	и	канализација“	Инђија	одржава	и	део	регионалне	канализационе	мреже	
на	делу	од	Инђије	до	Старе	Пазове.		
У	преузетим	реонима	тренутно	се	налази	шест	црпних	станица	које	имају	задатак	да	
потискују	 отпадну	 воду	 из	 дела	 под	 депресијом	 у	 део	 регионалне	 мреже	 са	
гравитационим	одводом.		
У	 црпним	 станицама	 се	 налази	 десет	 пумпи.	 За	 текуће	 одржавање	 пумпи	 у	 црпним	
станицама	предвиђена	су	средства	у	износу	од	1.200.000,00	динара.		
Приказ	 потребних	 средстава	 за	 одржавање	 регионалне	 и	 месне	 канализације	
приказан	је	у	табели	4.		
Црпне	 станице	 у	 преузетим	 реонима	 за	 свој	 рад	 захтевају	 непрекидан	 извор	
електричне	 енергије,	 тако	 да	 је	 	 за	 ту	 сврху	 	 предвиђена	 набавка	 агрегата	 јер	 би	 у	
супротном	 било	 угрожено	 скоро	 60%	 градске	 канализационе	 мреже	 у	 случају	
нестанка	електричне	енергије.	
Планирана	средства	за	набавку	потребне	опреме	износе	44.530.000,00	динара.	

	
Табела	4.		Потребна	финансијска	средства	за	текуће	одржавање	канализације	

Активности	
Број	

интервенциј
а	

Износ	

Сервис	пумпних	агрегата	у	црпним	станицама	 8	 1.200.000,00	
Планиране	интервенције	за	одржавање	црпних	станица	 10	 70.000,00	
Планиране	интервенције	за	одржавање	месне	
канализациoне	мреже	 15	 225.000,00	

Планиране	интервенције	на	канализационим	прикључцима	 40	 300.000,00	
Редовно	испирање	основних	фекалних	колектора	 	 995.000,00	

УКУПНО	 	 2.790.000,00	
	
Табеларни	 приказ	 потребних	 средстава	 за	 преузимање,	 коришћење	 и	 одржавање	
регионалне	и	месне	канализације	приказан	је	у	табели	5.		
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Табела	5.		Потребна	финансијска	средства	за	одржавање	канализације	

Предмет	програма	 Износ	

Преносне	пумпе	за	интервенцију	са	пратећом	опремом		 600.000,00	
Набавка	сета	затварача	балонског	типа	за	цевоводе	од		75mm	до	
600mm	 220.000,00	

Набавка	и	уградња	фекалне	утопне	пумпе	снаге	3	КW	за	црпну	
станицу	у	улици	Петра	Драпшина	у	Инђији		 430.000,00	

Набавка	две	фекалне	утопне	пумпе	снаге	4	КW	за	црпну	станицу	у	
улици	Саве	Ковачевића	 900.000,00	

Набавка	и	уградња	фекалне	утопне	пумпе	снаге	18,5	КW	за	црпну	
станицу	ЦС-3	 1.200.000,00	

Набавка	сајли	за	одгушење	канализационих	прикључака	 200.000,00	

Набавка мердевина за црпне станице 500.000,00	

Набавка, транспорт, уградња и пуштање у рад аутоматске грубе 
решетке  4.000.000,00	

Набавка	возила	за	чишћење	канализационе	мреже 36.000.000,00	

Набавка	камере	за	инспекцију	канализационих	мрежа		 480.000,00	

УКУПНО	 44.530.000,00	
	
У	 претходном	 периоду	 изграђена	 је	 канализациона	мрежа	 у	 делу	 насеља	 Бешка,	 а	 у	
току	2015.	године	изграђен	канализациони	цевовод	од	Бешке	до	Инђије.		У	току	2022.	
године	се	планира	пуштање	у	рад	канализационе	мреже	у	Бешки	и	преузимање	исте	
на	одржавање	од	стране	ЈКП	„Водовод	и	канализација“	Инђија.		
	
3.17.	РЕКАПИТУЛАЦИЈА	ТЕКУЋЕГ	И	ИНВЕСТИЦИОНОГ	ОДРЖАВАЊА	
	
У	табелама	6.	и	7.	представљена	су	потребна	финансијска	средства	за	текуће	и	
инвестиционо	одржавање	за	2022.	годину.		
	

Табела	6.		Преглед	програма	текућег	одржавања	
	 Програм	редовног	одржавања	 ЦЕНА	

1	 2	 3	

ИНЂИЈА	

- Извориште	 300.000,00	
- Сервис	мерача	протока	на	бунарима	 100.000,00	
- Пумпни	агрегати	 600.000,00	
- Електро	опрема	 150.000,00	
- Фабрика	воде	(без	енергије	и	средстава	

хлорисања)	 1.000.000,00	
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- Црпна	станица	(сервис	пумпи)	 300.000,00	
- Опрема	за	хлорисање	 625.000,00	
- Водоводна	мрежа	 600.000,00	
-					Водоторањ	 150.000,00	
- Резервоар	 150.000,00	
- Сервис	фреквентних	регулатора,	ПЛЦ-ова	и	

софт	стартера	 200.000,00	

- Ремонт	трафо	-	станица	 100.000,00	
- Извођење	земљаних	радова,	подбушивање,	

зидарски	радови	и	бетонирање	 3.000.000,00	

- Варење	полиетиленских	цеви	пречника	већих	
од	250	mm	 200.000,00	

- Браварски	радови	на	изворишту		 900.000,00	
- Радови	на	реконструкцији	чворишта	на	

изворишту	 500.000,00	

- Сервис	хидростатичких	сонди	на	бунарима	 100.000,00	
- Сервис	мерача	протока	на	водостаници	у	

Инђији	 100.000,00	

						УКУПНО	ИНЂИЈА	 9.125.000,00	

БЕШКА	

- Извориште	 300.000,00	
- Пумпни	агрегати	 250.000,00	
- Електро	опрема	 60.000,00	
- Опрема	за	хлорисање	 100.000,00	
- Водоводна	мрежа	 200.000,00	
-					Водоторањ	 100.000,00	
- Резервоар	 50.000,00	
- Антикорозивна	заштита	дегазатора	на	ЦС	

Бешка	 300.000,00	

УКУПНО	БЕШКА	 1.360.000,00	

КРЧЕДИН	

	

- Извориште	 50.000,00	
- Пумпни	агрегати	 200.000,00	
- Електро	опрема	 120.000,00	
- Опрема	за	хлорисање	 100.000,00	
- Водоводна	мрежа	 150.000,00	
- Резервоар		 50.000,00	

УКУПНО	КРЧЕДИН	 670.000,00	

МАРАДИК	

- Извориште	 50.000,00	
- Пумпни	агрегати	 150.000,00	
- Електро	опрема	 50.000,00	
- Опрема	за	хлорисање	 50.000,00	
- Водоводна	мрежа	 100.000,00	

УКУПНО	МАРАДИК	 400.000,00	
НОВИ	 - Извориште	 30.000,00	

- Пумпни	агрегати	 100.000,00	
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КАРЛОВЦИ	 - Електро	опрема	 30.000,00	
- Опрема	за	хлорисање	 100.000,00	
- Водоводна	мрежа	 100.000,00	

УКУПНО	НОВИ	КАРЛОВЦИ	 360.000,00	

НОВИ	

СЛАНКАМЕН	

- Извориште	 50.000,00	
- Пумпни	агрегати	 150.000,00	
- Електро	опрема	 20.000,00	
- Опрема	за	хлорисање	 100.000,00	
- Водоводна	мрежа	 100.000,00	
- Резервоар	 20.000,00	

УКУПНО	НОВИ	СЛАНКАМЕН	 440.000,00	

СТАРИ	

СЛАНКАМЕН	

- Извориште	 50.000,00	
- Пумпни	агрегати	 200.000,00	
- Електро	опрема	 50.000,00	
- Опрема	за	хлорисање	 100.000,00	
- Водоводна	мрежа	 150.000,00	
- Резервоар	 50.000,00	

УКУПНО	СТАРИ	СЛАНКАМЕН	 600.000,00	

ЉУКОВО	И	

ЈАРКОВЦИ	

- Водоводна	мрежа	 75.000,00	
- Црпна	станица	(пумпе)	 80.000,00	
- Црпна	станица	(опрема	за	хлорисање)	 50.000,00	

УКУПНО	ЉУКОВО	И	ЈАРКОВЦИ	 205.000,00	
ЧОРТАНОВЦИ	 - Водоводна	мрежа	 50.000,00	

	 УКУПНО	ЧОРТАНОВЦИ	 50.000,00	
ВОДОМЕРИ	 - Баждарење	водомера	 2.500.000,00	
КАНАЛИЗАЦИЈА	 - Редовно	одржавање	канализације	 2.790.000,00	
ВОЗИЛА	 - Одржавање	возила,	опреме	и	агрегата	 4.500.000,00	

РАЧУНАРИ	
- Сервис	уређаја	за	очитавање	и	наплату	(Point	

mobile)	 500.000,00	

- Одржавање	рачунарске	мреже	 500.000,00	
СИСТЕМ	ВИДЕО	

НАДЗОРА	
- Сервис	опреме	за	видео	надзор	 											500.000,00	

	 УКУПНО	СВА	НАСЕЉЕНА	МЕСТА	 24.500.000,00	
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Табела	7.		Преглед	програма	инвестиционог	одржавања	
	 Програм	инвестиционог	одржавања	 ЦЕНА	

1	 2	 3	

ИНЂИЈА	

- Извориште	 550.000,00	
- Мерачи	протока	на	бунарима	 990.000,00	
- Преносни	нивометар	 200.000,00	
- Мерач	амонијака	 2.700.000,00	
- План	управљања	отпадом	 500.000,00	
- Пумпни	агрегати	 1.000.000,00	
- Набавка	рачунарске	опреме	и	иновирање	

постојећег	SCADA	система	на	водостаници	 990.000,00	

- Иновирање	постојећег	SCADA	система	на	
Постројењу	за	пречишћавање	воде	у	Инђији	 1.500.000,00	

- Фреквентни	регулатори	 990.000,00	
- Електро	опрема	 300.000,00	
- Водоводна	мрежа	(реконструкција	чворишта,	

уградња	хидраната	и	продужење	водоводних	
мрежа)	

3.795.000,00	

-					Радови	на	санацији	водоторња	(I	фаза)	 2.990.000,00	
- Радови	на	санацији	водоторња	(II	фаза)	 2.950.000,00	
- Надзор	над	извођењем	радова	на	санацији	

водоторњa	у	Инђији		 250.000,00	

- Опрема	за	хлорисање	 500.000,00	
- Грађевински	материјал	 3.000.000,00	
						УКУПНО	ИНЂИЈА	 23.205.000,00	

БЕШКА	

- Извориште	 100.000,00	
- Пумпни	агрегати	 360.000,00	
- Електро	опрема	 100.000,00	
- Батерије	за	компензацију	реактивне	енергије	 290.000,00	
- Водоводна	мрежа	 600.000,00	
- Опрема	за	хлорисање	 900.000,00	

УКУПНО	БЕШКА	 2.350.000,00	

КРЧЕДИН	

	

- Пумпни	агрегати	 250.000,00	
- Батерије	за	компензацију	реактивне	енергије	 300.000,00	
- Водоводна	мрежа	 100.000,00	
- Опрема	за	хлорисање	 400.000,00	

УКУПНО	КРЧЕДИН	 1.050.000,00	

МАРАДИК	 - Водоводна	мрежа	 600.000,00	
УКУПНО	МАРАДИК	 600.000,00	

НОВИ	КАРЛОВЦИ	 - Формирање	I	зоне	санитарне	заштите	бунара	
Б3	и	Б4	 400.000,00	
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- Водоводна	мрежа	 300.000,00	
УКУПНО	НОВИ	КАРЛОВЦИ	 700.000,00	

НОВИ	СЛАНКАМЕН	

- Пумпни	агрегати	 180.000,00	
- Формирање	I	зоне	санитарне	заштите	бунара	

Б3	 240.000,00	

- Водоводна	мрежа	 1.500.000,00	
- Опрема	за	хлорисање	 260.000,00	

УКУПНО	НОВИ	СЛАНКАМЕН	 2.180.000,00	

СТАРИ	СЛАНКАМЕН	

- Пумпни	агрегати	 200.000,00	
- Eлектро	опрема	 110.000,00	
- Батерије	за	компензацију	реактивне	енергије	 400.000,00	
- Водоводна	мрежа	 100.000,00	
- Израда	геомеханичког	елабората	објекта	

затварачнице	резервоара	 300.000,00	

- Опрема	за	хлорисање	 400.000,00	
УКУПНО	СТАРИ	СЛАНКАМЕН	 1.510.000,00	

ШАХТОВИ	ЗА	

ВОДОВОДНЕ	

ПРИКЉУЧКЕ	

- Набавка	шахтова	за	водоводне	прикључке		 3.000.000,00	

УКУПНО	ШАХТОВИ	ЗА	ВОДОВОДНЕ	ПРИКЉУЧКЕ	 3.000.000,00	

РЕГЕНЕРАЦИЈА	

БУНАРА	И	

ХИДРОДИНАМИЧКИ	

ТЕСТОВИ	

- Санација	и	регенерација	постојећих	бунара	 2.900.000,00	

- Израда	хидродинамичких	тестова		 990.000,00	

КАНАЛИЗАЦИЈА	 - Инвестицоно	одржавање	канализационе	мреже	 44.530.000,00	

ВОЗИЛА	 - Набавка	нових	возила	и	опреме	 30.470.000,00	

ГРАЂЕВИНСКИ	

РАДОВИ	

- Грађевиснки	радови	на	објекту	водостанице	у	
Инђији	 500.000,00	

- Грађевински	радови	на	објектима	хале	и	

магацина	у	Инђији	 2.500.000,00	

- Грађевински	радови	на	објекту	црпне	станице	
у	Бешки	 720.000,00	

- Грађевински	радови	на	објекту	водостанице	у	
Марадику	 170.000,00	

- Грађевински	радови		на	објектима	
водоснабдевања	у	Новим	Карловцима	 280.000,00	

- Грађевински	радови		на	објекту	водостанице	у	 1.000.000,00	
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3.18.	ПЛАН	АКТИВНОСТИ		ИЗ	ОБЛАСТИ	ЗАШТИТЕ	НА	РАДУ	И	ПРОТИВПОЖАРНЕ	
ЗАШТИТЕ	
	

Овај		план		направљен		је		на		основу		постојећег		снимљеног		стања,		праћењем		
стварних	 	 потреба	 	 из	 	 претходног	 	 периода	 	 као	 	 и	 	 анализе	 	 потреба	 	 у	 	 односу	на		
постојеће	 	 услове	 	 рада	и	 	 планиране	 	 радне	 	 задатке	 	 и	 	 обавезе	 	 за	 	 2022.	 	 годину.		
Најефикасније		мере		за		стварање		општих		услова		за		безбедност		и		здравље	на		раду		
обезбеђују	 	 се	 	 већ	 	 у	 	 фази	 	 пројектовања	 	 радних	 	 и	 	 помоћних	 	 просторија,		
пројектовања		технолошких		поступака,		опреме		и		средстава			рада,		заменом		опасних		
средстава		рада		мање		опасним,		организацијом		рада,		и		стварањем		климе		поверења		
унутар	 	 организације	 	 међу	 	 учесницима.	 	 Оно	 	што	 	 се	 	 не	може	 	 постићи	 	 општим		
мерама		безбедности		и		здравља		на		раду		примењују		се		друге		методе		као		што		је		

Новом	Сланкамену	
- Грађевински	радови			на	објекту	водостанице	у	

Старом	Сланкамену	 320.000,00	

- Надзор	над	извођењем	грађевинских	радова		на	

објектима	водоснабдевања	 80.000,00	

- Надзор	над	извођењем	грађевинских	радова	на	
магацину	и	хали	у	Инђији	 60.000,00	

РАЧУНАРИ	

- Набавка	рачунарске	опреме		 													990.000,00	

- Лиценце	за	софтвер	 1.500.000,00	

- Надоградња	ПОИС-а	 990.000,00	

- Набавка		опреме	за	инсталацију	нове	

рачунарске	мреже	у	управној	згради		 600.000,00	

- Израда	интернет	презентације	(веб	сајт)	фирме	 500.000,00	

ВОДОМЕРИ	И	

ВЕНТИЛИ	

- Набавка	нових	водомера	 5.000.000,00	

- Набавка	аутоматских	вентила	за	водоводне	

прикључке	 990.000,00	

СИСТЕМ	ВИДЕО	

НАДЗОРА	
- Набавка	опреме	за	видео	надзор	 10.000.000,00	

	 УКУПНО	СВА	НАСЕЉЕНА	МЕСТА	 139.685.000,00	
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обезбеђење	 	 и	 	 употреба	 	 личних	 	 заштитних	 	 средстава,	 обука	 	 запослених,	 	 добро		
иформисање	 	 о	 	 потенцијалним	 	 опасностима	 	 и	 	 штетностима,	 	 стимулисање		
безбедног		рада		итд.			

Област		 	безбедности		и	 	здравља		на		раду		регулисана		је	 	низом		докумената,		
почев	 	 од	 	 конвенција	 Међународне	 	 организације	 	 рада,	 директива	 	 и	 	 резолуција		
Савета	 	ЕУ,	 	Закона	 	о	 	безбедности	 	и	 	 здрављу	 	на	 	раду,	Закона	 	о	 	раду,	Закона	 	о	
пензијском		и		инвалидском		осигурању,		Закона		о		здравственом		осигурању,	Закона		о		
противпожарној	заштити,	 	Закона	 	о	планирању	и	 	изградњи	 ,	Закона	 	о	 	 саобраћају,	
Закона	 	 о	 	 енергетици,	 Закон	 о	 заштити	 становништва	 од	 изложености	 дуванском	
диму		као		и		низом		подзаконских		аката	као	што	су:	

• ЗАКОН	О	БЕЗБЕДНОСТИ	И	ЗДРАВЉУ	НА	РАДУ	("Сл.	гласник	РС	",	бр.	101/2005,	91/2015	
и	113/2017	-	др.	закон),	

• ПРАВИЛНИК	 О	 ПРЕВЕНТИВНИМ	 МЕРАМА	 ЗА	 БЕЗБЕДАН	 И	 ЗДРАВ	 РАД	 НА	 РАДНОМ	
МЕСТУ	("Сл.	гласник	РС	",	бр.	21/2009	и	1/2019),	

• ПРАВИЛНИК	О	ЕВИДЕНЦИЈАМА	У	ОБЛАСТИ	БЕЗБЕДНОСТИ	И	ЗДРАВЉА	НА	РАДУ	("	Сл.	
гласник	РС	",	бр.	62/2007	и	102/2015),	

• ПРАВИЛНИК	 О	 ПРЕВЕНТИВНИМ	МЕРАМА	 ЗА	 БЕЗБЕДАН	 И	 ЗДРАВ	 РАД	 ПРИ	 РУЧНОМ	
ПРЕНОШЕЊУ	ТЕРЕТА	("	Сл.	гласник	РС	",	бр.	106/2009	од	17.12.2009.	године.),	

• ПРАВИЛНИК	 О	 ПОСТУПКУ	 УТВРЂИВАЊА	 ИСПУЊЕНОСТИ	 ПРОПИСАНИХ	 УСЛОВА	 У	
ОБЛАСТИ	БЕЗБЕДНОСТИ	И	ЗДРАВЉА	НА	РАДУ	("Сл.	гласник	РС	",	бр.	60/2006),	

• ПРАВИЛНИК	 О	 НАЧИНУ	 И	 ПОСТУПКУ	 ПРОЦЕНЕ	 РИЗИКА	 НА	 РАДНОМ	 МЕСТУ	 И	 У	
РАДНОЈ	ОКОЛИНИ	("	Сл.	гласник	РС	",	бр.	72/06,	84/06	-	исправка,	30/10	и	102/2015),	

• ПРАВИЛНИК	 О	 ПРЕТХОДНИМ	 И	 ПЕРИОДИЧНИМ	 ЛЕКАРСКИМ	 ПРЕГЛЕДИМА	
ЗАПОСЛЕНИХ	НА	РАДНИМ	МЕСТИМА	СА	ПОВЕЋАНИМ	РИЗИКОМ	("Сл.	гласник	РС	",	бр.	
120/2007,	93/2008	и	53/2017),	

• ПРАВИЛНИК	 О	 ПРЕВЕНТИВНИМ	 МЕРАМА	 ЗА	 БЕЗБЕДАН	 И	 ЗДРАВ	 РАД	 ПРИ	
КОРИШЋЕЊУ	СРЕДСТАВА	И	ОПРЕМЕ	ЗА	ЛИЧНУ	ЗАШТИТУ	НА	РАДУ	("Сл.	гласник	РС	",	
бр.	92/2008	и	101/2018),	

• ПРАВИЛНИК	 О	 ПОСТУПКУ	 ПРЕГЛЕДА	 И	 ПРОВЕРЕ	 ОПРЕМЕ	 ЗА	 РАД	 И	 ИСПИТИВАЊА	
УСЛОВА	 РАДНЕ	ОКОЛИНЕ	 ("	 Сл.	 гласник	 РС	 ",	 бр.	 94/06,	 108/06	 -	 исправка,	 114/14	 i	
102/2015),	

• ПРАВИЛНИК	 О	 ПРЕВЕНТИВНИМ	 МЕРАМА	 ЗА	 БЕЗБЕДАН	 И	 ЗДРАВ	 РАД	 ПРИ	
КОРИШЋЕЊУ	 ОПРЕМЕ	 ЗА	 РАД	 ("	 Сл.	 гласник	 РС	 ",	 бр.	 23/09,	 123/12,	 102/2015	 I		
101/2018),	

• ПРАВИЛНИК	О	ПРЕВЕНТИВНИМ	МЕРАМА	ЗА	БЕЗБЕДАН	И	ЗДРАВ	РАД	ПРИ	
КОРИШЋЕЊУ	ОПРЕМЕ	ЗА	РАД	СА	ЕКРАНОМ	("	Сл.	гласник	РС	",	бр.	106/2009	i	93/2013),	

• ПРАВИЛНИК	О	МЕРАМА	ЗА	БЕЗБЕДАН	И	ЗДРАВ	РАД	ЗАПОСЛЕНЕ	ЖЕНЕ	ЗА	ВРЕМЕ	
ТРУДНОЋЕ,					ПОРОДИЉЕ	И	ЗАПОСЛЕНЕ	КОЈА	ДОЈИ	ДЕТЕ	("	Сл.	гласник	РС	",	бр.	
102/2016),	

• ПРАВИЛНИК	О	ПРЕВЕНТИВНИМ	МЕРАМА	ЗА	БЕЗБЕДАН	И	ЗДРАВ	РАД	МЛАДИХ	("	Сл.	
гласник	РС	",	бр.	102/2016),	

• ПРАВИЛНИК	О	НАЧИНУ	ПРУЖАЊА	ПРВЕ	ПОМОЋИ,	ВРСТИ	СРЕДСТАВА	И	ОПРЕМЕ	КОЈИ	
МОРАЈУ	БИТИ	ОБЕЗБЕЂЕНИ	НА	РАДНОМ	МЕСТУ,	НАЧИНУ	И	РОКОВИМА	
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ОСПОСОБЉАВАЊА	ЗАПОСЛЕНИХ	ЗА	ПРУЖАЊЕ	ПРВЕ	ПОМОЋИ	("	Сл.	гласник	РС	",	бр.	
109/2016),	

• ПРАВИЛНИК	О	САДРЖАЈУ	И	НАЧИНУ	ИЗДАВАЊА	ОБРАСЦА	ИЗВЕШТАЈА	О	ПОВРЕДИ	НА	
РАДУ	И	ПРОФЕСИОНАЛНОМ	ОБОЉЕЊУ	("	Сл.	гласник	РС	",	бр.	72/2006,	84/2006	-	испр.,	
4/2016,	106/2018	и	14/2019),	

• СПИСАК	СРПСКИХ	СТАНДАРДА	ИЗ	ОБЛАСТИ	ЛИЧНЕ	ЗАШТИТНЕ	ОПРЕМЕ	(Сл.	гласник	
РС,	бр.	19/2016),	

• ПРАВИЛНИК	 О	 ПРЕВЕНТИВНИМ	 МЕРАМА	 ЗА	 БЕЗБЕДАН	 И	 ЗДРАВ	 РАД	 ПРИ	
КОРИШЋЕЊУ	СРЕДСТАВА	И	ОПРЕМЕ	ЗА	ЛИЧНУ	ЗАШТИТУ	НА	РАДУ	(Сл.	гласник	РС,	бр.	
92/98,101/2018),	

• ПРАВИЛНИК	О	ЗАШТИТИ	НА	РАДУ	ПРИ	ОДРЖАВАЊУ	МОТОРНИХ	ВОЗИЛА	И	ПРЕВОЗУ	
МОТОРНИМ	ВОЗИЛИМА	(„Службени	лист	СФРЈ”,	бр.	55/65).	

На	основу	члана	53.	 Закона	о	 заштити	од	пожара	 (Сл.гл.РС,	 бр.	 111/2009	и	
20/2015),	као	и	Правилника	о	минимуму	садржине	општег	дела	програма	обуке	
радника	из	области	заштите	од	пожара	(Службени	гласник	РС	бр.	40/90).	

Заштита	 од	 пожара	 обухвата	 скуп	 мера	 и	 радњи	 за	 планирање,	
финансирање,	организовање,	спровођење	и	контролу	мера	и	радњи	заштите	од	
пожара,	 за	 спречавање	 избијања	 и	 ширења	 пожара,	 откривање	 и	 гашење	
пожара,	 спасавање	људи	и	 имовине,	 заштиту	животне	 средине,	 утврђивање	и	
отклањање	узрока	пожара,	као	и	за	пружање	помоћи	код	отклањања	последица	
проузрокованих	пожаром.	

Програм	Основне	обуке	састоји	се	од:	

a)	 општег	дела	

b)	 посебног	дела:	специфичности	субјекта	заштите	од	пожара	

c)	 практичног	дела	

Радници	 врше	 основну	 обуку	 из	 протипожарне	 заштите	 једном	 у	 три	 године	 ,	
преглед	 и	 атестиранје	 опреме	 за	 рад	 се	 врши	 једном	 годишње	 у	 сарадњи	 са	
добровољним	ватрогасним	друштвом.						

- Стандарди		(	национални		и		међународни	),	
- Техничка		документација,	
- Пројектна			документација	,		као		и		интерна		акта		(		правилник		о		безбедности		

и		здрављу		на		раду,	правилник		о		личним		заштитним		средствима,		правилник		
о		противпожарној		заштити,		колективни		уговор,		акт		о	процени		ризика,	
кодекс		понашања		итд.	).	
Дакле	 	 поред	 	 општих	 	 заједничких	 	 мера	 	 предложених	 	 овим	 	 планом		

предложене	су	и			следеће		личне		заштитне		мере		запослених:	
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Табела	8.		Заштине	мере	запослених	
Ред.	бр.	 ОПИС	 Износ	

1. 	 Набавка		заштитних	средстава	и	опреме														 2.500.000,00	
2. 	 Периодични		лекарски		прегледи		радника															 300.000,00	
3. 	 Санитарни		лекарски		прегледи			радника	 150.000,00	

4. 	 Израда	измене		и		допуне		акта		о		процени	ризика	
услуга		 250.000,00	

5. 	 Сервис			ПП		апарата			и		хидраната	 100.000,00	

6. 	 Атест		боца		за	течни		хлор,	ацетилен,	кисеоник,	
бутан	 240.000,00	

7. 	
Чишћење	базена	за	неутрализацију	хлора	из	боца	у	
случају	квара	и	замена	течности	у	њима	са	текућим	
одржавањем	 150.000,00	

8. 	 Обука	радника	за	рад	са	хлором	 50.000,00	

9. 	 Ангажовање	саветника	за	безбедност	у	транспорту	
опасне	робе	 180.000,00	

	 УКУПНО	 3.920.000,00			
	

	

ПЛАН			ОСИГУРАЊА	ИМОВИНЕ		И		ЛИЦА	

	

1. Осигурање		од		пожара		и	неких		других		опасности,	

2. Осигурање		од	провалне		крађе	и		неких		других		опасности,	

3. Осигурање		машина		од		лома		и	неких		других			опасности,	

4. Осигурање		радника,	

5. Осигурање		одговорности		из		делатности,	

6. Осигурање		из		аутоодговорности,	

7. Комбиновано	 	 осигурање	 	 електронских	 	 рачунара,	 процесора	 	 и	 	 сличних	

уређаја.	

		УКУПНА		ПРЕМИЈА		ПО		ОВИМ		ВРСТАМА		ОСИГУРАЊА								-------			2.500.000,00		дин.	

	

3.19. ПЛАНИРАНИ	ФИЗИЧКИ	ОБИМ	КОМУНАЛНИХ	УСЛУГА	ЗА	2022.	ГОДИНУ	

 
На	 основу	 уочених	 трендова	 раста	 у	 основној	 делатности	 на	 основу	 плана	 цена	
(корекција	цене	услуге	водоснабдевања	и	одвођења	отпадних	вода	за	15%	од	1.1.2022.	
године)	,		за	2022.	годину	планиран	је	следећи		физички	обим	услуга:	
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Табела	9.			План	обима		комуналних		услугa		у	основној	делатности	за	2022.	годину	

Р.бр.	 категорија	
потрошача	

план	дистрибуције	воде		 план	одвођења	отпадних	вода		

(m3)	 (рсд)	 (m3)	 (рсд)	

1	 ГРАЂАНИ	 2.590.000	 164.413.200	 1.400.000	 33.327.000	
2	 ПРИВРЕДА	 550.000	 64.590.900	 440.000	 17.457.000	
3	 УКУПНО		 3.140.000	 229.004.100	 1.840.000	 50.784.000	

 
 
3.20. 	АНАЛИЗА	ТРЖИШТА	

Основне	 комуналне	 делатности	 сакупљања,	 пречишћавања	 и	 дистрибуције	 воде	 и	
одвођење	 отпадних	 вода	 ЈКП	 Водовод	 и	 канализација	 Инђија	 обавља	 у	 следећим	
насељеним	местима:	Инђија,	Љуково,	Јарковци,	Чортановци,	Бешка,	Стари	Сланкамен,	
Нови	 Сланкамен,	 Марадик	 и	 Крчедин.	 Водоснабдевање	 се	 врши	 у	 свим	 наведеним	
месним	 заједницама,	 а	 одвођење	 отпадних	 вода	 врши	 се	 само	 у	 насељеном	 месту	
Инђија	док	је	план	у	2022.	години	да	се	преузме	изграђена	мрежа	у	насељеном	месту	
Бешка.	 Према	 наведеном	 ЈКП	 Водовод	 и	 канализација	 има	 природну,	 	 географску	
сегментацију	 тржишта.	 Број	 прикључених	 корисника	 наших	 комуналних	 услуга	 по	
насељеним	местима	је:	

Табела	10. Број	прикључених	корисника 
р.бр.	 насељено	место	 водоводни	прикључци	 канализациони	

прикључци	

грађани	 колективно	
становање	

привреда	 укупно	

1	 Инђија	 6760	 3475	 387	 10622	 9977	
2	 Љуково	 466	

	
8	 474	

	

3	 Јарковци	 250	
	

3	 253	
	

4	 Чортановци	 440	
	

4	 444	
	

5	 Бешка	 1911	 72	 39	 2022	
	

6	 Стари	Сланкамен	 897	 32	 10	 939	
	

7	 Нови	Сланкамен	 1236	 16	 32	 1284	
	

8	 Марадик	 713	 5	 11	 729	
	

9	 Нови	Карловци	 956	 24	 19	 999	
	

10	 Крчедин	 984	
	

24	 1008	
	

	
укупно	 14613	 3624	 537	 18774	

	

 

Наведено	 је	тржиште	које	већ	покривамо.	На	процену	величине	и	раста	тржишта	од	
утицаја	 је	 потенцијално	 тржиште.	 Тржишни	 потенцијал	 се	 може	 повећати	
проширењем	 сегмената	 тржишта	 .	 Потенцијално	 тржиште	 за	 комуналну	 услугу	
одвођења	отпадних	 вода	 	 представљају	 сва	наведена	 сеоска	насељена	места	 у	 којим	
још	 није	 изграђен	 канализациони	 дистрибутивни	 систем	 који	 се	 мора	 повезати	 за	
Инђијским	системом	(	у	Бешки	је	при	крају	изградња	канализацине	мреже	)		 .	 	Све	то	
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наравно	 подразумева	 и	 планирање	 и	 изградњу	 целокупног	 системи	 за	 управљање	
комуналним	водама.	Обзиром	да	 је	реч	о	великим	капиталним	пројектима	очекујемо	
да	ће	се	све	ово	уградити	у	стратегију	развоја	општине	Инђија.	
	
3.21. 	РИЗИЦИ	У	ПОСЛОВАЊУ	И	ПЛАН	УПРАВЉАЊА	РИЗИЦИМА	

Пословање	 Предузећа	 је	 изложено	 различитим	 финансијским	 ризицима:	 тржишном	
ризику,	 финансијском	 ризику	 (девизном	 и	 каматном),	 кредитном	 ризику	 и	 ризику	
ликвидности.	 Када	 се	 буде	 уводило	 финансијско	 управљање	 и	 контрола	 у	 јавном	
предузећу	биће	донета	и	Стратегија	управљања	ризицима.		
Финансијски	ризици	се	сагледавају	на	временској	основи	и	превасходно	се	избегавају	
умањењем	 изложености	 предузеће	 овим	 ризицима.	 	 Предузеће	 не	 користи	 никакве	
финансијске	инструменте	заштите	од	ефеката	финансијских	ризика	на	пословање	из	
разлога	што	такви	инструменти	нису	у	широкој	употреби,	нити	постоји	организовано	
тржиште	таквих	инструмената	у	Републици	Србији.	
Тржишни	 ризик	 предузеће	 је	 осетљиво	 на	 присуство	 системских	 ризика	 који	
подразумевају	ризике	економског	окружења	у	оквиру	државе,	привредне	гране	и	сл.	
на	које	предузеће	не	може	да	утиче:	инфлација,	промена	пореских	прописа,	царинских	
прописа,	 лимитирање	 каматних	 стопа,	 привредног	 окружења,	 конкуренције,	
сировинске	базе	и	сл.	Уколико	постоје	несистемски	ризици,	они	се	идентификују	кроз	
успешност	пословања	управе	предузећа.	
Кредитни	ризик	предузеће	је	изложено	кредитном	ризику	који	представља	ризик	да	
дужници	неће	бити	у	могућности	да	дуговања	према	предузећу	измире	у	потпуности	
и	 на	 време,	 што	 би	 имало	 за	 резултат	 финансијски	 губитак	 предузећа.	 Кредитни	
ризик	обухвата	дугорочне	и	краткорочне	финансијске	пласмане,	потраживања	и	дате	
гаранције	и	јемства	трећим	лицима.	
У	 случају	 повећања	 износа	 доспелих	 потраживања	 и	 сходно	 томе	 повећане	
изложености	 кредитном	 ризику,	 предузеће	 примењује	 механизме	 предвиђене	
пословном	политиком.	
Ризик	ликвидности	руководство	предузећа	управља	ризиком	ликвидности	на	начин	
који	му	обезбеђује	да	предузеће	у	сваком	тренутку	мора	да	испуњава	све	своје	доспеле	
обавезе.	Предузеће	управља	ризиком	ликвидности	одржавајући	одговарајуће	новчане	
резерве,	праћењем	планираних	и	стварних	новчаних	токова	и	одржавањем	
адекватног	односа	прилива	финансијских	средстава	и	доспећа	обавеза	
	
3.22.   АКТИВНОСТИ	У	ОБЛАСТИ	КОРПОРAТИВНОГ	УПРАВЉАЊА	

У	 циљу	 унапређења	 корпоративног	 управљања	 ЈКП	 ВИК	 сматра	 и	 планира	 посебно	
треба	фокус	ставити	на	професионализацију,	остварење	планираних	резултата	као	и	
мерење	и	оцењивање	успешности	менаџмента	.	
	
У	 склопу	 ове	 димензије	 корпоративног	 управљања	 важно	 је	 успостављање	 система	
награђивања	 менаџмента	 за	 успешно	 остварене	 пословне	 резултате.	 Такође	
неопходно	је	перманентно	подизање	стручне	образованости	и	оспособљености	које	се	
једним	делом	постижу	коришћењем	 стручне	литературе	кроз	разне	врсте	 семинара,	
као	и	индивидуално	усавршавање.		



ЈКП	„Водовод	и	канализација“	Инђија	

48 
 

Од	 посебне	 важности	 када	 је	 корпоративно	 управљање	 у	 питању	 је	 контролна	
димензија.	 Планира	 се	 увођење	 интерне	 ревизије,	 финансијског	 управљања	 и	
контроле	(ФУК),	као	и	доношење	стратегије	и	система	управљања	ризицима.	Са	овим	
се	 обезбеђује	 мониторинг	 менаџмента	 привредног	 друштва,	 као	 и	 ефикасније,	
ефектније	 и	 континуирано	 праћење	 и	 спровођење	 пословне	 политике	 јавног	
предузећа	 као	 и	 извршне	 функције	 менаџмента,	 а	 све	 у	 циљу	 остваривања	 и	
спровођења	донешеног	плана	и	програма	пословања	јавног	предузећа.	Оно	што	данас	
представља	потешкоћу	 за	 спровођење	напред	наведених	планираних	 активности	 	 је	
забрана	 запошљавања	 у	 јавном	 сектору	 које	 је	 још	 увек	 на	 снази.	 Наиме,	 увођење	
одређених	 сегмената	 корпоративног	 управљања,	 поготово	 напред	 наведених,	
неминовно	захтева	ангажовање	нових	стручних	образованих	кадрова.	
	
	
4. ПЛАНИРАНИ	ИЗВОРИ	ПРИХОДА	И	ПОЗИЦИЈЕ	РАСХОДА	ПО	НАМЕНАМА	ЗА			
2022.	ГОДИНУ	
 
4.1.  ФИНАНСИЈСКИ	ПЛАН	-	СТРУКТУРА	ПЛАНИРАНИХ	ПРИХОДА	И	РАСХОДА		
Финансијски	 план	 урађен	 је	 на	 основу	 пословног	 плана	 и	 на	 основу	 	 пројектованих	
финансијских	 показатеља	 до	 краја	 2021.	 године.	 Предложен	 финансијски	 	 план	 за	
2022.	 годину	 	 	 (план	 прихода	 и	 расхода)	 је	 детаљан,	 реалан	 и	 усклађен	 са	
расположивим	средствима.	Део	програма	пословања	који	се	односи	на	инвестиционо	
улагање	и	инвестиционо	одржавање	у	целокупан	систем	водоснабдевања	представља	
све	 идентификоване	 потребе	 планиране	 за	 будући	 период,	 а	 финансирање	 и	
приоритети	 улагања	 ће	 се	 одређивати	 у	 складу	 са	 могућим	 изворима	финансирања	
средстава	 банака,	 фондова,	 и	 осталих	 организација	 које	 се	 баве	 финансирањем	
пројеката	у	области	водоснабдевања.	Годишњи	програм	пословања	за	2022.	годину	у	
свему	је	рађен	у	складу	са	законском	регулативом.	
 
 
																																																							Табела	11.				План	прихода		пословања		

Ред.број	 ОПИС	 ПЛАН	2021	
(рсд)	

ПРОЦЕНА	*	
2021	(рсд)	

ПЛАН	2022	
(рсд)	

1	 2	 3	 4	 5	
	 ПОСЛОВНИ	ПРИХОДИ	 	 	 	

1	 ПРИХОДИ	ОД	УСЛУГА	
ВОДОСНАБДЕВАЊА	(привреда)	

56.166.000	 50.182.000	 64.590.900	

2	 ПРИХОДИ	ОД	УСЛУГА	
ВОДОСНАБДЕВАЊА	(грађани)	

142.968.000	 124.841.000	 164.413.200	

3	 ПРИХОДИ	ОД	УСЛУГА	
ОДВОЂЕЊА	УПОТРЕБЉЕНИХ	
ВОДА		(привреда)	

15.180.000	 14.065.000	 17.457.000	

4	 ПРИХОДИ	ОД	УСЛУГА	
ОДВОЂЕЊА	УПОТРЕБЉЕНИХ	
ВОДА		(грађани)	

28.980.000	 24.200.000	 33.327.000	

5	 ПРИХОДИ	ОД	РАДА	РЈ	
ОПЕРАТИВЕ		

20.000.000	 21.602.000	 22.000.000	
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6	 ПРИХОДИ	ОД	АКТИВИРАЊА	
СОПСТВЕНИХ	УЧИНАКА	

8.500.000	 2.408.258	 16.000.000	

7	 ПРИХОДИ	ОД	ИЗДАВАЊА	
САГЛАСНОСТИ	И	УСЛОВА		

450.000	 800.000	 900.000	

	 ФИНАНСИЈСКИ		ПРИХОДИ	 	 0	 	

8	 ПРИХОД	ОД	КАМАТА	 9.000.000	 3.813.000	 9.000.000	

	 ОСТАЛИ			ПРИХОДИ	 	 0	 	

9	 ПРИХОДИ	ОД	НАПЛАТЕ	
ШТЕТНИХ	ДОГАЂАЈА	ПО	
ОСИГУРАЊУ	

400.000	 12.233	 400.000	

10	 ПРИХОДИ	ПО	ОСНОВУ	УЛАГАЊА	
ЗА		ПРОШИРЕЊЕ	ИЗВОРИШНИХ	
КАПАЦИТЕТА	

	 0	 	

11	 ОСТАЛИ			ПРИХОДИ	 450.000	 2	 450.000	

12	 ОСТАЛИ	ПРИХОДИ	ИЗ	БУЏЕТА	 0	 0	 	

13	 ПРИХОДИ	ОД	УСКЛАЂИВАЊА	
ВРЕДНОСТИ	ПОТРАЖИВАЊА	
	

5.570.000	 2.000.000	 2.000.000	

14	 УКУПНО		(1	-	13)	 287.664.000	 243.923.493	 330.538.100	

 
 
 

Табела	12.	План	расхода		текућег	пословања	

Ред.број	 ОПИС		 ПЛАН	2020	
(рсд)	

ПРОЦЕНА	*	
2020	(рсд)	

ПЛАН	2021	
(рсд)	

1	 2	 3	 4	 5	
1	 ТРОШКОВИ	РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	

И	РЕЗ.	ДЕЛОВА	
26.000.000	 26.855.000	 43.000.000	

2	 ТРОШКОВИ	СРЕДСТАВА	И	
ОПРЕМЕ	ЗА	ЛИЧНУ	ЗАШТИТУ	
НА	РАДУ	

2.200.000	 1.690.000	 2.500.000	

3	 ТРОШКОВИ	ЕНЕРГИЈЕ	
(ЕЛ.ЕНЕРГИЈА	И	ГАС)	

37.500.000	 36.470.000	 43.500.000	

4	 ТРОШКОВИ	ЕНЕРГИЈЕ	(ГОРИВО)	 3.500.000	 4.265.000	 4.500.000	
5	 БРУТО	ЗАРАДЕ	ЗАПОСЛЕНИХ		 95.413.200	 78.433.000	 109.019.122	
6	 ТРОШК.ДОПРИНОСА	НА	ЗАРАДЕ	

НА		ТЕРЕТ	ПОСЛОДАВЦА	
16.363.500	 13.053.000	 18.696.935	

7	 ТРОШКОВИ	УГОВОРА	СА	
ФИЗИЧКИМ	ЛИЦИМА	И	УГ.	О	
ПРИВ.	И	ПОВР.ПОСЛОВИМА	

1.845.000	 2.653.000	 1.845.000	

8	 НАКНАДЕ	ЧЛАНОВИМА	
НАДЗОРНОГ	ОДБОРА	

1.686.000	 1.757.000	 1.900.000	

9	 ОСТАЛИ	ЛИЧНИ	РАСХОДИ		 	 	 	
9.1	 превоз	радника	 2.900.000	 2.125.000	 2.500.000	
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9.2	 јубиларне	награде	 850.000	 834.000	 1.651.000	
9.3	 отпремнине	за	одлазак	у	

пензију	
5.039.000	 1.764.000	 3.000.000	

9.4	 солидарна	помоћ	 300.000	 258.000	 350.000	
9.5	 накнада	трошкова	смештаја	и	

исхране	на	службеном	.	путу	
200.000	 53.000	 200.000	

9.6	 остали	лични	расходи	 4.400.000	 3.507.000	 4.400.000	
10	 ТРОШКОВИ	ПРОИЗВОДНИХ	

УСЛУГА																																																											
(текуће	одржавање,	сервиси	
пумпи,	водомера	и	остале	
опреме,	реконструкција	
чворишта	)	

23.241.000	 10.313.000	 24.500.000	

11	 ТРОШКОВИ	ТРАНСПОРТНИХ	
УСЛУГА																																																												
(превозне	услуге,	птт	услуге	,	
услуге	телефоније..	)	

1.800.000	 1.665.000	 1.800.000	

12	 ТРОШКОВИ	ЗАКУПА	 450.000	 353.000	 450.000	
13	 ТРОШКОВИ	РЕКЛАМЕ	И	

ПРОПАГАНДЕ		
100.000	 102.000	 120.000	

14	 ТРОШКОВИ	ОСТАЛИХ	УСЛУГА	
(наплата	у	месним	заједницама,	
геод.мерења..)	

5.500.000	 2.182.000	 5.500.000	

15	 АМОРТИЗАЦИЈА	 36.000.000	 37.589.000	 38.000.000	
16	 ТРОШКОВИ	НЕПРОИЗВОДНИХ	

УСЛУГА	(	адв.услуге,	одржавање	
софтвера,		ревизија	фин.изв.		
рег.возила	и	остало)	

2.800.000	 2.536.000	 3.000.000	

17	 ТРОШКОВИ	НЕПРОИЗВОДНИХ	
УСЛУГА																																					
(анализа	воде	за	пиће)	

3.500.000	 2.875.000	 3.500.000	

18	 СЕМИНАРИ	И	СТРУЧНО	
УСАВРШАВАЊЕ	

450.000	 200.000	 450.000	

19	 ТРОШКОВИ	ЗАШТИТЕ	ЗДРАВЉА	
ЗАПОСЛЕНЕ	(здрав.прегледи,	
атести	и	остало)	

300.000	 300.000	 300.000	

20	 ТРОШКОВИ	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	 400.000	 437.000	 500.000	
21	 ТРОШКОВИ	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	-	

СИНДИКАЛНЕ	ПОТРЕБЕ	
(обухваћени	трошкови	
обележавања	празника,	јубилеја	
и	сл.)	

	 0	 	

22	 ТРОШКОВИ	ПРЕМИЈА	
ОСИГУРАЊА	

2.500.000	 2.350.000	 2.500.000	

23	 ТРОШКОВИ	ПЛАТНОГ	ПРОМЕТА	 400.000	 408.000	 450.000	
24	 ТРОШКОВИ	ЧЛАНАРИНА	

(удружење	,	комора..)	
250.000	 242.000	 300.000	

25	 ТРОШКОВИ	ПОРЕЗА	-	
ЗАХВАТАЊЕ	И	ЗАШТИТУ	ВОДА	

1.500.000	 1.103.000	 1.300.000	
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(покрајински	секретаријат	за	
водопривреду)	

26	
	

ТРОШКОВИ	ОСТАЛЕ	ПОРЕСКЕ	
ОБАВЕЗЕ	(порез	на	имовину	и	
др.	)	

750.000	 968.000	 1.100.000	

27	 	СЛ.	ГЛАСИЛА	И	СТРУЧНА	
ЛИТЕРАТУРА	

300.000	 138.000	 300.000	

28	 ТРОШКОВИ	ОСИГУРАЊА	
ЗАПОСЛЕНИХ	

3.000.000	 	 3.000.000	

29	 ОСТАЛИ	НЕМАТЕРИЈАЛНИ	
ТРОШКОВИ	(судске	таксе,	
вештачења,	обавештања	итд.)	

1.300.000	 800.000	 1.300.000	

31	 РАСХОДИ	КАМАТА		 350.000	 100.000	 350.000	

32	 ИЗДАЦИ	ЗА	КОМ.СПОРТСКЕ	
НАМЕНЕ		

350.000	 350.000	 470.000	

33	 ОСТАЛИ	РАСХОДИ	(издаци	за		
спортске	намене)	

120.000	 	 	

34	 ОСТАЛИ	РАСХОДИ	(издаци	за	
хуманитарне,	културне,	
образовне,	спортске	намене	и	
остало)	

180.000	 101.000	 180.000	

35	 ОСТАЛИ	РАСХОДИ	(штете	и	
тр.спора)	

500.000	 100.000	 500.000	

36	 РАСХОДИ	ПО	ОСНОВУ		
ОБЕЗВРЕЂЕЊА	ИМОВИНЕ	
	

100.000	 		 100.000	

37	 УКУПНО	(1	-	36)	 284.337.700	 238.929.000	 327.032.057	
*	 Процена	 извршења	 плана	 до	 краја	 2021.	 урађена	 на	 основу	 реализације	 до	 31.10.2021.	 са	
пројекцијом	до		краја	године	
 

4.2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	СТРУКТУРЕ	ПЛАНИРАНИХ	ПРИХОДА	И	РАСХОДА	

Влада	Репулике	Србије	донела	је	Уредбу	о	утврђивању	елемената	годишњег	програма	
пословања	 за	 2022.	 годину,	 односно	 трогодишњег	 програма	 пословања	 за	 период	
2022–2024.	 године	 јавних	 предузећа	 и	 других	 облика	 организовања	 који	 обављају	
делатност	од	општег	интереса	 ("Службени	гласник	РС",	 број	97/2021	од	15.	 октобра	
2021)	 и	 одређене	 Смернице	 за	 израду	 програма	 пословања.	 Поред	 тога,	 основу	 за	
израду	финансијског	плана	чине	и	следеће	пројекције	:	
	

§ Приходи	остварени	радом	грађевинске	оперативе	на	тржишту	планирани	су	у	
износу	од	22.000.000	динара;	

§ Планиран	 је	 и	 приход	 од	 активирања	 сопствених	 учинака	 у	 износу	 од	
16.000.000	динара	а	односе	се	на	проширење	дистрибутивних	мрежа,	односно	
улагања	у	сопственој		режији;	

§ На	расходним	позицијама	планирани	су	трошкови		репроматеријала	у	износу	од		
43.000.000	 динара	 што	 је	 на	 вишем	 новоу	 од	 	 процене	 	 реализације	 у	 2021.	
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години.	 У	 трошкове	 материјала	 улазе	 	 и	 трошкови	 за	 третман	 воде	 за	 пиће,	
према	најави	добављача	очекује	се	знатно	повећање	цене	хлора;	

§ Трошкови	за	заштитна		средстава	планирани	су	у	обиму	од	2.500.000	динара	и	у	
функцији	су	безебедности	и	заштити	на	раду	запослених;		

§ Трошкови	 	 енергије	 -	 ел.	 енергије	 и	 гаса	 су	 значајни	 у	 структури	 пословних	
расхода	 и	 планирани	 су	 у	 износу	 од	 	 43.500.000	 динара.	Према	 информацији		
добављача	очекује	се	знатно	повећање	цене	електричне	енергије;	

§ Трошкови		горива	су	планирани	су	у	износу	од		4.500.000	динара;	
§ Зараде	 запослених	 планиране	 су	 према	 Закључку	 Синдиката	 запослених	 у	

комунално	–	стамбеној	делатности	Војводине	повећањем	масе	зарада	за	14,26%		
колико	 износи	 проценат	 повећања	 минималне	 зараде	 за	 запосленеу	 2021.	 И	
2022,	 години.	 	 Маса	 је	 планирана	 у	 обиму	 потребним	 за	 исплату	 права	
запослених		у	складу		са	Појединачним	колективним	уговором;	

§ Трошкове	 уговора	 са	 физичким	 лицима	 и	 уговора	 о	 привремено	 повременим	
пословима	непромењени	су	и		планирани	су	на	нивоу	плана	2021.	године;	

§ Накнаде	 члановима	 надзорног	 одбора	 предузећа	 планиране	 у	 висини	 од	 55%	
просечне	зараде	у	Републици	за	председника	Надзорног	одбора,	50%	просечне	
зараде	за	заменика	председника	Надзорног	одбора	и	 	40%	просечне	зараде	за	
члана	Надзорног	одбора;	

§ Трошкови	 превоза	 за	 запослене	 планирани	 су	 у	 складу	 са	 Појединачним	
колективним	уговором		у	износу	од	2.500.000	динара;	

§ Јубиларне	 награде	 су	 према	 Појединачном	 колективном	 уговору	 предузећа	
планиране	 за	 године	 лојалности	 проведене	 у	 	 предузећу	 (непрекидан	 рад	 у	
предузећу	10,	20,30,	35	или	40	година)	у	висини	од	једне,	две	или	три		просечне	
зараде	у	предузећу.	У	2022.	право	на	јубиларне	награде	има	6	запослена	–	два	за	
40	 година	 непрекидног	 рада,	 два	 за	 35	 година	 непрекидног	 рада,	 један	
запослени	за	30	година	и	један	за	10	година	непрекидног	рада	у	ЈКП	Водовод	и	
канализација	Инђија;	

§ Отпремнине	 за	 одлазак	 у	 пензију	 	 планирали	 смо	 за	 седам	 	 запослених	 	 који	
стичу	 право	 према	 Закону	 за	 одлазак	 у	 пензију.	 Право	 запослених	 на	
отпремнине	 и	 висина	 истих	 	 утврђено	 	 је	 у	 складу	 са	 Појединачним	
колективним	уговором;	

§ Трошкови	 производних	 услуга	 	 планирани	 су	 у	 износу	 од	 24.500.000	 динара	
(сервиси	пумпи,	водомера,	возила	и	остале	опреме,	реконструкција	чворишта	и	
друге	производне	услуге)	детаљнио	су	дефинисани	у	програму	рада	у	делу	која	
се	односе	на	текуће	одржавање	система,	а	реализација		у	односу	на	планирани	
износ	је	увек	усаглашена	са	расположивим	финансијским;	

§ Трошкови	транспортних	услуга	1.800.00	динара	обухватају	трошкове	фиксне	и	
мобилне	 телефоније,	 трошкове	 праћења	 возила	 и	 трошкове	 поштанско	
телефонског	саобраћаја.	Одлуком	о	лимитирању	трошкова	мобилне	телефоније	
као	 службеног	 трошка	 овај	 износ	 се	 умањује	 за	 потраживање	 од	 запослених	
преко	лимита	утврђеног	Одлуком;	

§ Трошкови	 закупа	 обухватају	 трошкове	 закупа	 бунара	 у	 Бешки	 који	 није	 у	
власништву	 ЈКП	 Водовод	 	 и	 канализација	 Инђија	 а	 неопходан	 је	 за	
континуирано	 водснабдевање,	 односно	 за	 обезбеђење	 довољних	 	 количина	
воде	за	ово	насељено	место;	
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§ Издаци	 за	 рекламу	 и	 пропаганду	 планирани	 су	 за	 	 2022.	 године	 	 у	 износу	 од	
120.000	динара.	Овај	износ	довољан	је	само	за	набавку	мањег	броја	календара,	
хемијских	оловака,	упаљача	и	бележница,	тј.	подсетника	за	логом	предузећа;	

§ Трошкови	 осталих	 услуга	 у	 износу	 од	 5.500.000	 динара	 обухватају	 пре	 свега	
агенцијске	 услуге	 и	 делимично	 услуге	 наплате	 наших	 потраживања	 за	
комуналне	услуге	од	стране	службеника	сеоских	месних	заједница;	

§ Трошкови	амортизације	и	резервисања			у	износу	од	38.000.000	динара	од	чега	
је	 37.000.000	 трошак	 амортизације	 	 указују	 на	 изузетно	 високу	 капиталну	
опремљеност	предузећа	за	врло	сложене	комуналне	системе		којима	управљамо	
.	Трошак	резервисања	односи	се	на	резервисања	за	отпремнине	за	запослене;	

§ Трошкови	непроизводних	услуга	 	у	износу	од	3.000.000	динара	углавном	чине	
трошкови	 адвокатске	 	 канцеларије,	 трошкови	 одржавања	 информационог	
система	и	остало;	

§ Као	 посебна	 позиција	 непроизводних	 услуга	 издвојена	 је	 позиција	 трошкова	
анализе	воде	за	пиће	у	износу	од	3.500.000;	

§ За	 здравствене	 прегледе	 за	 запослене	 и	 атесте	 планиран	 је	 износ	 од	 300.000	
динара;	

§ Издаци	 за	 репрезентацију	 планирани	 су	 у	 износу	 од	 500.000	 динара.	 Исказна	
позиција	 обухвата	 средства	 која	 ће	 се	 користити	 и	 за	 набавку	 безалкохолних	
напитака	(сокови,	кафа,	чај,	вода)	за	послужење	у	просторијама	предузећа,	као	и	
издатке	 за	 обележавање	 појединих	 прослава	 на	 нивоу	 предузећа	 (јубилеј,	
испраћај	пензионера	и	слично);	

§ Трошкови	премије	осигурања		је	планирано	у	износу	од	2.500.000	динара;	
§ Значај	 је	 и	 расход	 и	 накнада	 за	 захватање	 и	 заштиту	 вода	 у	 износу	 од				

1.300.000	 динара	 и	 трошак	 пореза	 на	 имовину	 	 и	 осталих	 пореских	 обавеза	 у	
износу	од	1.100.000	динара;	

§ Планирани	 остали	 	 нематеријални	 трошкови	 у	 износу	 од	 1.300.000	 динара	
обухватају		судске	таксе	,	трошкове	вештачења	и	остало;	

§ Остали	расходи	(издаци	за	хуманитарне,	културне,	образовне,	спортске	намене	
и	остало)	планирани	су	у	укупном	износу	од	180.000	динара.				
	

1. Средства	 за	 спонзорство	 за	 	 доделу	 средстава	 спортским	 клубовима	 и	
спортским	организацијама	планиран	су	у	висини	60.000	динара;	

2. Издаци	за	хуманитарне	потребе	планирани	су	у	износу	од	30.000	динара;	
3. Издаци	за	донације	планирани	су	у	износу	од	30.000	динара;	
4. Остали	издаци	исказани	у	обрасцу	Средства	за	посебне	намене	која	је	прилог	

овог	 Програма	 пословања	 и	 износу	 од	 60.000	 динара	 односе	 се	 на	 	 остале	
филантропске	активности;		

5. Остали	расходи	(издаци	спортске	намене)	планирани	су	у	укупном	износу	од	
470.000	динара.		
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4.3. ПОЛИТИКА	ЦЕНА	КОМУНАЛНИХ	УСЛУГА	У	2022.	ГОДИНИ	
 

Табела	13.	Цене	комуналних	услуга	
ЦЕНА	ВОДЕ	 	
категорија	потрошача	 цена		дин/m3							

																											
СТАНОВНИШТВО	(стамбени	простор)			 63,48	
УСТАНОВЕ	(које	се	финансирају	из	буџета–спортске	организације	и	
клубови)	

63,48	

СТАНОВНИШТВО	-	корисници	новчане	социјалне	помоћи	–	обрачун	
у	складу	са	чланом	41а	Одлуке	о	изменама	и	допунама	Одлуке	о	
јавном	водоводу		број	352/372/2014-	I	од	29.12.2014.	

	

КОРИСНИЦИ	УСЛУГА	У	ВИКЕНД	НАСЕЉУ		
(сви	корисници	који	имају	становање	ван	грађевинског	реона)	

95,22	

ДРУГИ	КОРИСНИЦИ																																																																																														
§ привредна	друштва,		
§ приватни	предузетници	
§ задруге	и	други	привредни	субјекти	

117,44	

ЦЕНА	ОДВОЂЕЊА	УПОТРЕБЉЕНИХ	ВОДА	 	

СТАНОВНИШТВО	(стамбени	простор)			 23,81	
УСТАНОВЕ	(које	се	финансирају	из	буџета–спортске	организације	и	
клубови)	

23,81	

СТАНОВНИШТВО	-	корисници	новчане	социјалне	помоћи	–	обрачун	
у	складу	са	чланом	54а	Одлуке	о	изменама	и	допунама	Одлуке	о	
јавној	канализацији		број	352/373/2014-	I	од	29.12.2014.	

	

ДРУГИ	КОРИСНИЦИ																																																																		
§ привредна	друштва,		
§ приватни	предузетници	
§ задруге	и	други	привредни	субјекти	

39,68	

Цене	су	без	пореза	на	додату	вредност.	
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4.4.   ПЛАНИРАНИ	РЕЗУЛТАТ	ПОСЛОВАЊА	
Табела	14.		Планирани	резултат	пословања	за	2022	

	 	 план	2022		(		рсд)	
1	 Укупни	приходи					

	(пословни	приходи,	финансијски	
приходи	и	остали	приходи)	

330.538.100	

2	 Укупни	расходи																
(пословни	расходи,	финансијски	

расходи	и	остали	расходи)	

327.032.057	

3	 Добит				 3.506.043	
4	 Порез	на	добит																		
5	 Одложени	порески	расход	периода															 2.400.000	
6	 Нето	добит	 1.106.043	

 

4.5. РЕКАПИТУЛАЦИЈА	ПЛАНИРАНИХ	СРЕДСТАВА	И	ИЗВОРА	СРЕДСТАВА	СА		
																ИНВЕСТИЦИОНИМ	УЛАГАЊЕМ	И	ИНВЕСТИЦИОНИМ	ОДРЖАВАЊЕМ	
 

Табела	15.				Рекапитуалација	за	финансијски		план	(рсд)	

1	 ПЛАНИРАНА		ИНВЕСТИЦИОНА		УЛАГАЊА	 111.823.043	
2	 ПЛАНИРАНО		ТЕКУЋЕ	ОДРЖАВАЊЕ	 24.500.000	
3	 ПЛАНИРАНА		ИНВЕСТИЦИОНА	ОДРЖАВАЊА	 139.685	
4	 ПЛАНИРАНИ	РАСХОДИ		ПОСЛОВАЊА	

	(без	текућег	одржавања	посебно	исказаног	и	без	средстава	
амортизације)	 264.532.057	

5	 ПОТРЕБНА	СРЕДСТВА	(1+2+3+4)	 400.994.785	
6	 ПЛАНИРАНИ	ПРИХОДИ	ЗА	ПОКРИЋЕ	РАСХОДА	 330.538.100	
7	 НАМЕНСКА	БУЏЕТСКА	СРЕДСТВА		 0	
8	 ОСТАЛИ	ИЗВОРИ		

(КРЕДИТ	БАНАКА	И	ДОБАВЉАЧА,	ФОНДОВИ	И		ДОНАЦИЈЕ		)		
	 70.456.685	

9	 ПЛАНИРАНИ	ИЗВОРИ	СРЕДСТАВА	(6+7+8)	 400.994.785	
У	 табели	 15.	 	 Рекапитулација	 за	 финансијски	 план	 	 приказана	 су	 сва	 планирана	
потребна	средства	за	реализацију	програма	пословања		и	извори	средстава.	Исказана	
су	и	недостајућа	средства	да	се	све	програмом	предвиђене	инвестиционе	активности	
реализују,	 а	 као	 извор	 дефинисани	 су	 кредити	 банака	 и	 добављача,	 фондови	 и	
донације.	 Програм	 пословања	 за	 2022.	 годину	 ће	 се	 према	 приоритетима	 и	 обиму	
извора	средстава	фазно	реализовати.		
У	 плану	 нисмо	 планирали	 приходе	 са	 виших	 нивоа	 власти,	 али	 када	 се	 донесу	
потребне	 одлуке	 за	 	 јавне	 конкурсе	 за	 финансирање	 или	 суфинансирање	 пројеката	
водоснабдевања	 и	 заштите	 вода	 ЈКП	 Водовод	 и	 канализација	 ће	 се	 пријавити	 и	
конкурисати	са	својим	развојним	пројектима.	
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5. 	ПЛАНИРАНИ	НАЧИН	РАСПОДЕЛЕ	ДОБИТИ	ОДНОСНО	ПОКРИЋЕ	ГУБИТКА	

У	 складу	 са	чланом	5.	Одлуке	о	изменама	и	допунама	Одлуке	о	промени	оснивачког	
акта	Јавног	комуналног	предузећа	„Водовод	и	канализација“	Инђија	остварена	добит	
јавног	предузећа	у	складу	са	законом	се	расподељује		60%	оснивачу,	30%	за	резерве	и	
повећање	 капитала	 и	 10%	 за	 друге	 намене	 у	 складу	 са	 актима	 Јавног	 предузећа.	
Губитак	се	покрива	на	терет	нераспоређене	добити	ранијих	година,	на	терет	резерви	
из	добити	или	на	терет	основног	капитала.		
 
6. ПЛАН	ЗАПОШЉАВАЊА		

	
Запошљавање	 се	 врши	 у	 складу	 са	 условима	 који	 су	 прописани	 Уредбом	 о	 поступку	 за	
прибављање	Сагласности	за	ново	запошљавање	и	додатно	радно	ангажовање	код	корисника	
јавних	средстава	(„Сл.	гласник	РС“,	бр.	159/2020).	
	
6.1. КВАЛИФИКАЦИОНА	СТРУКТУРА	ЗАПОСЛЕНИХ	

Квалификациона	структура	и	кадровска	оспособљеност	и	запослених	у	ЈКП	„Водовод	и	
канализација“	 Инђија	 је	 на	 нивоу	 садашњих	 потреба	 за	 обављање	 регистроване	
делатности	предузећа	као	и	добијене	лиценце	од	стране	надлежног	министарства,	за	
обављање	 послова	 у	 области	 управљања	 водама	 бр.	 325-00-1217/2018-07	 од	
10.06.2019.	године.		

Лиценца	је	издата	и	односи	се	на	снабдевање	водом	за	пиће	системом	јавног	водовода,	
сакупљање,	 одвођење	и	 пречишћавање	 отпадних	 вода	 системом	 јавне	 канализације,	
старање	 о	 функционисању	 водних	 објеката	 и	 система	 и	 праћење	 стања	 водних	
објеката	у	односу	на	 јавни	водовод	дужине	око	256	km	и	 јавне	канализације	дужине	
око	70	km.		

Од	 укупно	 79	 запослених	 у	 ЈКП	 „Водовод	 и	 канализација“	 Инђија,	 57	 су	 	 са	 ССС	 	 ,	
углавном	 инсталатери	 водовода	 и	 канализације	 на	 одржавању	 и	 изградњи	 јавног	
водовода,	што	чини		око	72,15	%	од	укупног	броја	запослених	у	предузећу.		

Уочљив	је	већи	број	запослених	VI	i	VII	степена	(22)	а	што	је	27,85%	у	односу	на	укупан	
број	запослених.		

Од	укупно	79	запослених	у	ЈКП	„Водовод	и	канализација“	Инђија,	19	су	жене	што	чини	
21,52%	од	укупног	броја	запослених	чиме	су	створени	услови	односно	могућности	за	
жене	да	допринесу	економском	и	социјалном	напретку.	

С	 обзиром	 да	 је	 од	 Владе	 РС	 отежано	 и	 редуцирано	 запошљавање	 у	 јавном	 сектору,	
политика	 	 запошљавања	 ће	 бити	 као	 и	 до	 сада	 рестриктивна,	 односно	 у	 складу	 са	
пројектованом	 политиком	 запошљавања	 надлежног	 органа	 власти,	 као	 и	 са	
неопходним	 потребама	 јавног	 предузећа.	 Просечна	 старост	 запослених	 у	 ЈКП	 “	
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Водовод	 и	 канализацији“	 је	 47,47	 година,	 а	 уочљиво	 је	 да	 34,18%	 запослених	 у	
предузећу	у	радном	односу	30	година	и	више.	

Табела	16.	Квалификациона	структура	

Редни	
број	

Опис	 Број	
запослених	
31.12.2020.	

Број	запослених	
31.12.2021.	

1	 ВСС	 16	 15	
2	 ВС	 5	 5	
3	 ВКВ	 0	 0	
4	 ССС	 58	 62	
5	 КВ	 0	 0	
6	 ПК	 0	 0	
7	 НК	 0	 0	
УКУПНО	 															 79	 82	

Табела	17.	Старосна	структура	

Редни	
број	

Опис	 Број	запослених	
31.12.2020.	

Број	запослених	
31.12.2021.	

1	 До	30	година		 4	 5	
2	 30	до	40		 18	 22	
3	 40	до	50		 20	 22	
4	 50	до	60		 24	 24	
5	 Преко	60			 13	 9	
		 УКУПНО	 79	 82	

	Просечна	старост	 														 47,47	 45,98	
Табела	18.	Структура	запослени	по	времену	у	радном	односу	

Редни	
број	

Опис	 Број	
запослених	
31.12.2020.	

Број	запослених	
31.12.2021.	

1	 До	5	година	 9	 10	
2	 5	до	10	 2	 6	
3	 10	до	15	 17	 19	
4	 15	до	20	 10	 10	
5	 20	до	25	 6	 6	
6	 25	до	30	 8	 8	
7	 30	до	35	 10	 10	
8	 Преко	35	 17	 13	
УКУПНО	 	 79	 82	
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Табела	19.	Број	запослених	по	секторима	са	детаљним	описом	квалификационе	структуре	запослених	
по	секторима/организационим	јединицама	

Ре
д.
бр
.	

Се
кт
ор
	/
ор
г.
	Је
ди
ни
ца
		

Бр
ој
	с
ис
те
м
.р
ад
ни
х	
	и
зв
рш

ил
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а 	
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	р
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м
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ВСС	 ВС	 ВКВ		 ССС	 КВ	 ПК	 НК	 УКУПНО	
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1	 Посл
овод.	

1	 1	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	

2	 Општ
и	пос.	

27	 15	 31	 25	 6	 7	 6	 3	 3	 0	 0	 21	 22	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 31	 31	

3	 Рачу
но.	 7	 6	 8	 7	 1	 2	 2	 1	 1	 0	 0	 5	 5	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 8	 8	

4	 РЈ	
ВИК	 37	 22	 39	 34	 5	 6	 6	 1	 1	 0	 0	 32	 35	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 39	 42	

	 УК	 72	 44	 79	 67	 12	 16	 15	 5	 5	 0	 0	 58	 62	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 79	 82	

 
 
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 
Није планирана кредитно задуженење  у 2022. години. 
 
Прилог 14. Кредитна задуженост  
 
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ 
 
Основни	 задатак	 ЈКП	 „Водовод	 и	 канализација“	 Инђија,	 јавног	 предузећа	 чији	 је	
оснивач	 општина	 Инђија,	 је	 континуирано	 обезбеђење	 довољних	 количина	 здраве,	
пијаће	воде.	Квалитетно	водоснабдевање	 је	најважније	како	за	становништво	тако	и	
за	привреду.	
Ради	остварено	постављених	задатака	ЈКП	„	Водовод	и	канализација“	мора	планирати	
потребна	добра,	услуге	и	радове,	за	која	је	потребно	обезбедити	финансијска	средства,	
која	 су	 детаљно	 исказана	 у	 обрасцу	 15.	 Програма	 Пословања	 за	 2022.	 годину.	
Руководство	 предузећа	 је	 пројектовало	 потребна	 финансијска	 средства	 за	 набавку	
добара,	 услуга	 и	 радова	 са	 очекиваним	 Приходима.	 Полазна	 основа	 за	 планирање	
набавке	 добара,	 радова	 и	 услуга	 за	 2022	 годину,	 исказане	 у	 образцу	 15	 Програма	
Пословања	 за	 2022.	 годину	 је	 образац	 13	Програм	пословања	 за	 2021.	 годину,	 као	и	
Извештај	 о	 реализацији	 поступака	 јавних	 набавки	 у	 2021.	 години,	 јер	 за	 одређеним	
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добрима,	 услугама	 и	 радовима	 постоји	 сваке	 године	 континуирана	 потреба.	
Финансијска	 средства	 за	 одређене	 позиције	 се	 коригују	 на	 основу	 Истраживања	 и	
анализе	 тржишта	 које	 спроводе	 стручне	 службе	 предузећа.	 При	 анализи	 се	 користе	
све	 информације	 којима	 расположемо	 	 у	 датом	 тренутку,	 а	 односе	 се	 на	 инфлацију,	
реализацију	Уговора	са	добављачима	за	поједине	набавке	добара,	услуга	и	радова	за	
предтходни	 период,	 актуелне	 информације	 на	 тржишту	 и	 сл.	 Финансијска	 служба	
врши	 пројекцију	 Прихода	 за	 2022	 годину	 (табела	 бр.	 17)	 и	 	 План	 расхода	 текућег	
пословања	 (табела	 бр.	 18),	 Руководство	 предузећа	 врши	 пројекцију	 планираних	
инвестиционих	улагања.		
Да	 би	 ово	 предузеће	 извршило	 постављене	 циљеве	 	 потребно	 је	 континуирано	
обезбедити	 електричну	 енергију,	 средства	 за	 хлорисање,	 водоводни	 материјал,	
грађевински	материјал,	пумпне	агрегате	и	сл.	Поред	напред	наведеног	постоје	добра,	
услуге	и	радови	који	се	сваке	године	континуирано	морају	обезбедити	и	планирати	за	
њих	одређена	финансијска	средства.	Поред	одржавања	постојећих	техничких	ресурса,	
постоји	стална	потреба	за	новим	инвестицијама	и	новим	улагањима	ради	унапређење	
система	 водоснабдевања.	 	 Планиране	 инвестиције	 Руководство	 је	 дефинисало	 кроз	
Инвестициони	план,	који	је	пренет	на	позиције	у	обрасцу	15.		
На	 основу	 свега	 напред	 изнетог	 доноси	 се	 Предлог	 за	 планирање	 добара,	 услуге	 и	
радова		који	је	предат	свих	служабама	на	усагласшавање	и	евентуалне	примедбе.	
План јавних набавки  усаглашен је са Законом о јавним набавкама 
 
Прилог 15.Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга 

 

9.  ПЛАН	ИНВЕСТИЦИОНИХ	УЛАГАЊА	У	2022.	ГОДИНИ	 
	

9.1. ПРОБЛЕМ	СНАБДЕВАЊА	ВОДОМ	ЗА	ПИЋЕ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА	
	

За	дугорочно	решење	проблема	водоснабдевања	досадашње	студије	су	показале	да	је	
једини	 начин	 решавања	 овог	 проблема,	 прикључење	 општине	 Инђија	 на	 систем	
регионалног	 водоснабдевања	 Источни	 Срем	 који	 обухвата	 општине:	 Стара	 Пазова,	
Пећинци,	 Рума,	 Ириг	 и	 Инђију.	 У	 даљем	 тексту	 се	 даје	 преглед	 Студија	 и	 резултати	
који	су	утвђени	истим.	

На	основу	Закона	о	геолошким	истраживањима	(Сл.	гласник	РС	бр.	44/95)	чл.	26,28,29	
и	 30,	 Закона	 о	 рударству	 	 (Сл.	 гласник	 РС	 бр.	 44/95)	 чл.	 17,18	 и	 19,	 Институт	 за	
водопривреду	 „Јарослав	 Черни“	 из	 Београда	 је	 израдио	 Студију	 могућности	
обезбеђења	 водом	 за	 пиће	 територије	 општине	 Инђија	 са	 постојећих	 изворишта	 на	
основу	 уговора	 са	 ЈКП“Водовод	 и	 канализација“	 Инђија.	 Студија	 је	 имала	 за	 циљ	 да	
сагледа	 постојеће	 стање	 снабдевања	 водом,	 потребне	 количине	 воде	 за	 јавно	
снабдевање	 за	 наредни	 период	 од	 30	 година	 и	 могућности	 повећања	 експлоатације	
сирове	 воде	 и	 проширења	 изворишта,	 као	 и	 потребан	 степен	 третмана	 сирове	 воде	
како	 би	 се	 обезбедио	 квалитет	 прописан	 Правилником	 о	 хигијенској	 исправности	
воде	за	пиће.	
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Такође	 у	 ранијем	 периоду	 је	 дефинисано	 решење	 дугорочног	 снабдевања	 водом	
насеља	у	општини	Инђија	од	стране	“Минералпројекта”	из	Немачке.		
У	обе	студије	 је	наведено	да	 је	потребно	изградити	Регионални	водоводни	систем	
Источни	Срем	(слика	11.)	јер	су	установљене	следеће	чињенице:	
• Геолошка	 средина	 на	 подручју	 општине	 Инђија	 је	 веома	 неповољна	 са	

аспекта	 могућности	 развоја	 изворишта	 подземних	 вода	 за	 водоснабдевање.	
На	испитиваном	подручју	нема	других	значајних	ресурса	подземних	вода	који	
се	могу	користити	у	сврху	водоснабдевања.		

• Водоносне	 средине	 су	 углавном	 мале	 дебљине,	 слабијих	 филтрационих	
карактеристика	 и	 са	 слабим	 прихрањивањем.	 Даља	 експлоатација	 у	
наредним	 деценијама	 ће	 довести	 до	 прецрпљивања	 издани	 и	 немогућности	
њиховог	 даљег	 коришћења.	 Елаборат	 резерви	 подземних	 вода	 на	
извориштима	за	јавно	водоснабдевање	општине	Инђиј	из	2018.	године	који	је	
израдио	„Хидрозавод	ДТД“	Нови	Сад	за	потребе	ЈКП	„Водовод	и	канализација“	
Инђија	је	такође	потврдио	наведене	чињенице.	

• Пошто	 на	 својој	 територији	 не	 може	 захватити	 потребне	 количине	 воде	
општина	Инђија	мора	воду	допремати	са	других	локалитета.	
	

На	 ову	 тему	 је	 Институт	 Јарослав	 Черни	 израдио	 студију	 у	 2014.	 години,	 у	 којој	 је	
наведено	 да	 је	 поред	 изградње	 одговарајућих	 цевовода	 за	 повезивање	 општине	
Инђија	на	регионални	систем	потребно	изградити	 још	 један	резервоар	од	3150	m3	и	
изградити	 бунаре,	 да	 би	 се	 привремено	 решио	 проблем	 обезбеђења	 довољне	
количине	 воде.	 Овај	 проблем	 се	 нарочито	 актуелизује	 у	 периодима	 повећане	
потрошње	 тј.	 у	 летњим	 месецима	 са	 високим	 дневним	 температурама.	 Такође	 и	 за	
фунционисање	 постројења	 за	 припрему	 воде	 је	 потребно	 обезбедити	 потребне	
количине	воде.		

За	 сигурност	 водоснабдевања	 у	 наредним	 годинама,	 на	 основу	 горе	 наведеног,	
неопходно	 је	 планирати	 изградњу	 повезног	 цевовода	 са	 извориштем	 у	 Хртковцима.	
На	 слици	 број	 11.	 је	 приказан	 планирани	 регионални	 систем	 водоснабдевања	 са	
изворишта	у	Хртковцима.	Овим	решењем	ће	се	обезбедити	потребан	капацитет	воде	
за	 дужи	 временски	 период	 јер	 се	 бушењем	 бунара	 на	 изворишту	 Инђија	 не	 може	
решити	проблем	на	основу	горе	наведених	студија.		

Наведени	пројекти	цевовода	заједно	са	пројектом	изградње	још	једног	резервоара	од	
3150	m3	представљају	стратешке	пројекте	како	би	се	могло	приступити	реализацији	
пројекта	умреженог	система	водоснабдевања	свих	насељених	места	Општине	Инђија	
са	 главним	 чвориштем	 у	 граду	 Инђија	 и	 подчвориштем	 у	 насељу	 Бешка.	 Овај	
умрежени	систем	представља	Подсистем	Инђија	(слика	12.).		
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Слика	11.		Планирани	регионални	систем	водоснабдевања	–	Сремска	Магистрала	
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Слика	12.	Подсистем	Инђија	

	
9.2. 	ПОДСИСТЕМ	ИНЂИЈА	

	
На	 слици	 број	 5.	 је	 приказан	 распоред	 објеката	 водоснабдевања	 на	 водостаници	 у	
Инђији	за	реализацију	Подсистема	Инђија.		

Планирано	је	да	подсистем	Инђија	воду	из	регионалног	система	прихвата	у	резервоар	
који	треба	да	се	изгради	на	водостаници.	Тај	резервоар	ће	бити	прихватни	резервоар.	
Из	 резервоара	 се	 вода	 потискује,	 црпном	 станицом,	 у	 дистрибуциону	 водоводну	
мрежу	 Инђије	 и	 у	 магистралне	 цевоводе.	 У	 овој	 варијанти	 регионалног	
водоснабдевања	планирано	да	се	задрже	сва	локална	изворишта	са	бунарима	тако	да	
би	 се	вода	 са	Инђијског	изворишта	прво	 	пречишћавала	на	Постројењу	 за	припрему	
воде	(ППВ),	а	након	третмана	у	ППВ-у	вода	се	црпном	станицом	захвата	из	резервоара	
и	 потискује	 у	 дистрибуциону	 мрежу	 водовода	 Инђија	 и	 у	 магистралне	 цевоводе	
подсистема.	Магистрални	цевоводи	су	предвиђени	у	три	правца:	



ЈКП	„Водовод	и	канализација“	Инђија	

63 
 

§ Правац	 Јарковци	 је	 правац	 којим	 се	 до	 Јарковаца	 и	Љукова	 допремају	 потребне	
количине	воде.	Овај	цевовод	је	изграђен	у	току	2007.	године	и	пуштен	у	рад.		

§ Правац	 	Стари	Сланкамен	 је	правац	којим	се	допремају	потребне	количине	воде	
до	насеља	Нови	Карловци,	Нови	Сланкамен	и	Стари	Сланкамен.		
Овај	 цевовод	 је	 изграђен	 током	 2007.	 године.	 Планирано	 је	 да	 се	 на	 овај	 правац	
прикључи	 и	 насеље	 Сланкаменачки	 Виногради	 изградњом	 повезног	 цевовода	
Нови	 Сланкамен	 –	 Сланкаменачки	 Виногради.	 У	 току	 2012.	 године	 је	 завршена	
прва	фаза	изградње	овог	повезног	цевовода	у	дужини	од	1565	метара.		

§ Планирани	 правац	 Бешка	 је	 правац	 којим	 се	 вода	 за	 потребе	 Бешке	 и	
Чортановаца	 транспортује	 са	 локације	 водозахвата	 у	Инђији.	 У	 наредним	фазама	
вода	ће	се	са	локације	водозахвата	Бешка	транспортовати	до	Марадика	и	Крчедина	
након	 изградње	 одговарајућих	 цевовода.	 У	 Бешки,	 Чортановцима,	 Марадику	 и	
Крчедину	 планирана	 је	 изградња	 резервоара	 за	 потребе	 водоснабдевања	 ових	
насеља.	
	

 
Слика	13.	Ситуациони	приказ	распореда	објеката	Подсистема	Инђија	на	водостаници	у	Инђији	
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9.3. 	ПРЕГЛЕД		ПЛАНИРАНИХ	ИНВЕСТИЦИЈА	У	2022.	ГОДИНИ	ЗА	НАСЕЉЕНА	
МЕСТА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА	
	

9.3.1. Преглед	планираних	инвестиција	у	насељу	Инђија	

ЈКП	„Водовод	и	канализација“	Инђија	у	2022.	години	планира	следеће	инвестиције:	

1. Изградња	водоводне	мреже		у	улици	Бранка	Ћопића	у	износу	од	3.335.236,00	
динара.	

2. Изградња	 водоводне	 мреже	 	 у	 улици	 Ђорђа	 Војновића	 у	 износу	 од	
2.477.879,00	динара.	

3. Изградња	 водоводне	 мреже	 	 у	 улици	 Милутина	 Миланковића	 у	 износу	 од	
4.438.057,08	динара.	

4. Изградња	 водоводне	 мреже	 	 у	 Змај	 Јовиној	 улици	 у	 износу	 од	 3.191.655,00	
динара.	

5. Изградња	водоводне	мреже	 	у	улици	Војводе	Степе	у	износу	од	2.498.750,00	
динара.	

6. Изградња	 канализационе	 мреже	 	 у	 улици	 Војводе	 Степе	 у	 износу	 од	
1.778.857,50	динара.	

7. Изградња	 Повезног	 цевовода	 Инђија	 -	 Бешка	 -	 Фаза	 II	 (грађевински	
радови	 шахта	 Ш6,	 хидромашинско	 и	 електро	 опремање)	 у	 износу	 од	
2.150.000,00	динара.		

8. Изградња	бунара	Б9/2	на	инђијском	изворишту	у	износу	од	12.990.000,00	
динара.	

9. Израда	 Елабората	 и	 експертизе	 о	 стању	 и	 квалитету	 завршености	
изведених	 радова	 на	 објекту	 Постројења	 за	 припрему	 воде	 насеља	
Инђија	у	износу	од	3.000.000,00	динара.	Због	важности	објекта	Постројења	за	
припрему	воде	насеља	Инђија	(ППВ)	у	систему	водоснабдевања	и	за	потребе	
сагледавања	стања	изведених	и	преосталих	радова	на	изградњи	предвиђена	
је	израда	наведеног	Елабората.			

10. Пројекат	детаљних	хидрогеолошких	истраживања	у	износу	од	300.000,00	
динара.	

11. Техничка	контрола	пројекта	детаљних	хидрогеолошких	истраживања	у	
износу	од	50.000,00	динара.	
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12. Извештај	 о	 детаљним	 хидрогеолошким	 истраживањима	 у	 износу	 од	
150.000,00	динара.	

13. Надзор	 над	 изградњом	 батерије	 бунара	 Б-21	 (електро)	 у	 износу	 од	
150.000,00	динара.	

14. Пројекат	изведеног	објекта	(ПИО)	сабирног	цевовода	и	батерије	бунара	
Б-21	у	износу	од	100.000,00	динара.	

15. Технички	преглед	 сабирних	цевовода	и	батерије	бунара	Б-20	и	Б-21	на	
изворишту	у	Инђији	у	износу	од	400.000,00	динара.	

16. Надзор	 над	 изградњом	 батерије	 бунара	 Б-24	 (хидрограђевински)	 у	
износу	од	150.000,00	динара.	

17. Технички	преглед	батерије	бунара	Б-24	на	изворишту	у	Инђији	у	износу	
од	200.000,00	динара.	

18. Технички	преглед	батерије	бунара	Б-25	на	изворишту	у	Инђији	у	износу	
од	200.000,00	динара.	

19. Надзор	 над	 изградњом	 батерије	 бунара	 Б-23	 (хидрограђевински)	 у	
износу	од	150.000,00	динара.	

20. Надзор	 над	 изградњом	 батерије	 бунара	 Б-23	 (електро)	 у	 износу	 од	
150.000,00	динара.	

21. Технички	преглед	батерије	бунара	Б-23	на	изворишту	у	Инђији	у	износу	
од	170.000,00	динара.	

22. Надзор	 над	 изградњом	 батерије	 бунара	 Б-22	 (хидрограђевински)	 на	
изворишту	у	Инђији	у	износу	од	142.000,00	динара.	

23. Надзор	 над	 изградњом	 батерије	 бунара	 Б-22	 (електро)	 на	 изворишту	 у	
Инђији	у	износу	од	145.000,00	динара.	

24. План	 превентивних	 мера	 за	 изградњу	 батерије	 бунара	 Б-22	 на	
изворишту	у	Инђији	у	износу	од	100.000,00	динара.	

25. Технички	преглед	батерије	бунара	Б-22	на	изворишту	у	Инђији	у	износу	
од	200.000,00	динара.	

26. Технички	 преглед	 стубне	 трафостанице	 за	 снабдевање	 електричном	
енергијом	бунара	у	износу	од	100.000,00	динара.	
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27. Израда	 пројектне	 документације	 водоводне	 мреже	 у	 улицама	 у	 Инђији	
где	није	изграђена	водоводна	мрежа	у	износу	од	694.000,00	динара.	

28. Надзор	 над	 изградњом	 водоводне	 мреже	 у	 улицама	 у	 Инђији	 где	 није	
изграђена	водоводна	мрежа	у	износу	од	500.000,00	динара.	

29. План	 превентивних	 мера	 за	 изградњу	 водоводне	 мреже	 у	 улицама	 у	
Инђији	 где	 није	 изграђена	 водоводна	 мрежа	 у	 у	 износу	 од	 100.000,00	
динара.	

30. Технички	преглед	водоводне	мреже	у	улици	Новосадски	пут	у	Инђији	у	
износу	од	70.000,00	динара.	

31. Технички	преглед	водоводне	мреже	у	улици	Бранка	Ћопића	у	Инђији	у	
износу	од	40.000,00	динара.	

32. Технички	преглед	водоводне	мреже	у	улици	Ђорђа	Војновића	у	Инђији	у	
износу	од	30.000,00	динара.	

33. Технички	преглед	 водоводне	мреже	 у	 улици	Милутина	Миланковића	 у	
Инђији	у	износу	од	50.000,00	динара.	

34. Технички	 преглед	 водоводне	 мреже	 у	 Змај	 Јовиној	 улици	 у	 Инђији	 у	
износу	од	35.000,00	динара.	

35. Технички	 преглед	 водоводне	 и	 канализационе	 мреже	 у	 улици	 Војводе	
Степе	у	Инђији	у	износу	од	50.000,00	динара.	

36. Израда	 пројектне	 документације	 реконструкције	 водне	 станице	 за	
потребе	ППВ-а	у	износу	од	500.000,00	динара.	

37. Израда	пројектне	 документације	 бунара	Б9/2	на	изворишту	 у	Инђији	 у	
износу	од	500.000,00	динара.	

38. Надзор	 над	 изградњом	 бунара	 Б-9/2	 на	 изворишту	 у	 Инђији	
(хидрогеолошки)	у	износу	од	150.000,00	динара.	

39. Надзор	 над	 изградњом	 бунара	 Б-9/2	 на	 изворишту	 у	 Инђији	
(хидрограђевиснки)	у	износу	од	75.000,00	динара.	

40. Надзор	над	изградњом	бунара	Б-9/2	на	изворишту	у	Инђији	(електро)	у	
износу	од	75.000,00	динара.	

41. План	 превентивних	 мера	 за	 изградњу	 бунара	 Б9/2	 на	 изворишту	 у	
Инђији	у	износу	од	80.000,00	динара.	



ЈКП	„Водовод	и	канализација“	Инђија	

67 
 

42. Технички	 преглед	 бунара	 Б9/2	 на	 изворишту	 у	 Инђији	 у	 износу	 од	
100.000,00	динара.	

43. План	превентивних	мера	за	изградњу	повезног	цевовода	Инђија	–	Бешка	
у	износу	од	96.000,00	динара.	

44. Пројекат	реконструкције	чворишта	и	замене	вентила	на	водостаници	у	
Инђији	у	износу	од	1.000.000,00	динара.	

45. Израда	 пројекта	 изведеног	 објекта	 бунара	 на	 изворишту	 у	 Инђији	 у	
износу	од	1.000.000,00	динара.	

46. Израда	 студије	 изводљивости	 и	 оправданости	 изградње	 соларних		
електрана	у	износу	од	750.000,00	динара.	

47. Израда	пројектно	техничке	документације	изградње	соларне	електране	
у	кругу	управне	зграде	(фаза	I)	у	износу	од	500.000,00	динара.	

48. Израда	пројектно	техничке	документације	изградње	соларне	електране	
у	кругу	управне	зграде	(фаза	II)	у	износу	од	500.000,00	динара.	

49. Израда	пројектно	техничке	документације	изградње	соларне	електране	
на	водостаници	у	Инђији	у	износу	од	500.000,00	динара.	

50. Израда	 пројектне	 документације	 водоводне	мреже	 у	 улицама	 	 где	 није	
изграђена	 водоводна	 мрежа	 у	 насељу	 Инђија	 у	 износу	 од	 950.000,00	
динара.	

9.3.2. Преглед	планираних	инвестиција	у	насељу	Бешка		

Бешка	 као	 део	 подсистема	 Инђија	 у	 регионалном	 систему	 водоснабдевања	
представља	локални	центар	у	који	се	вода	допрема	из	правца	Инђије	и	из	којег	се	вода	
транспортује	тренутно	за	потребе	Бешке	и	Чортановаца.	У	наредним	фазама	вода	ће	
се	 са	 локације	 водозахвата	 Бешка	 транспортовати	 до	 Марадика	 и	 Крчедина	 након	
изградње	одговарајућих	цевовода.	Задовољење	потреба	за	водом	наведених	насеља	у	
будућем	периоду	предвиђа	се	водом	из	локалних	изворишта	и	водом	која	се	допрема	
из	 правца	 Инђије.	 Из	 правца	 Инђије	 вода	 се	 допрема	 до	 постојећег	 резервоара	 у	
Бешки.		
У	насељу	Бешка	према	концепту	дугорочног	водоснабдевања	у	2022.	години	планира	
се	пројектовање	следећих	објеката:	

1. Надзор	 над	 изградњом	 сабирног	 цевовода	 од	 бунара	 Б7	 до	 водоторња	 у	
Бешки	у	износу	од	100.000,00	динара.	

2. Технички	преглед	сабирног	цевовода	од	бунара	Б7	до	водоторња	у	Бешки	
у	износу	од	100.000,00	динара.	
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3. План	превентивних	мера	за	изградњу	сабирног	цевовода	од	бунара	Б7	до	
водоторња	у	Бешки	у	износу	од	80.000,00	динара.	

4. Технички	преглед	бунара	Б7/2	у	Бешки	у	износу	од	100.000,00	динара.	

5. Технички	 преглед	 Деонице	 регионалног	 водовода	 “Источни	 Срем“	 –	
Подсистем	 „Инђија“,	 од	 Бешке	 до	 Чортановаца“	 у	 износу	 од	 300.000,00	
динара.		

6. Технички	преглед	Пумпне	станице	Инђија	за	Бешку	у	износу	од	150.000,00	
динара.	

У	 2022.	 години	 за	 насељено	 место	 Бешка	 планира	 се	 изградња	 следећег	 објекта	
водоснабдевања:	

® Изградња	сабирног	цевовода	од	бунара	Б7	у	Бешки	до	водоторња	у	Бешки	у	
износу	од	8.000.000,00	динара,	

ЈКП	„Водовод	и	канализација“	Инђија	ће	и	у	2022.	години	користити	кроз	закуп	бунар	
који	се	налази	у	приватном	поседу	на	циглани	у	Бешки.	

9.3.3. Преглед	планираних	инвестиција	у	насељу	Чортановци	

Изградња	водоводне	мреже	насеља	Чортановци	 је	планирана	у	две	фазе	 (слика	14.).	
Фаза	 I	 подразумевала	 је	 изградњу	 водовода	 унутар	 грађевинског	 реона	 насеља	 и	
подељена	је	на	три	етапе.	Фазом	II	се	предвиђа	изградња	дистрибуционе	мреже	у	делу	
насеља	 на	 којем	 се	 очекује	 проширење	 грађевинског	 реона.	 У	 току	 2016.	 године	
завршени	су	радови	на	изградњи	све	3	етапе	I	фазе	изградње	водоводне	мреже	насеља	
Чортановци.		

I	 етапа	 изградње	 I	 фазе	 изградње	 водоводне	 мреже	 насеља	 Чортановци	
обухватила	је	изградњу	водоводне	мреже	на	јужном	делу	насеља	и	њено	прикључење	
на	 постојећи	 магистрални	 водовод	 „Бешка	 –	 Чортановци“.	 Изграђено	 је	 4.022	 m	
дистрибуционе	 мреже,	 8	 шахтова	 са	 затварачима	 и	 2	 затварача	 са	 одговарајућим	
гарнитурама.	Изграђено	је	210	кућних	водоводних	прикључака.	

II	 етапа	 I	 фазе	 изградње	 водоводне	 мреже	 насеља	 Чортановци	 обухватала	 је		
следеће	улице:	Железничка,	део	ул	Вељка	Влаховића,	Иве	Лоле	Рибара,	Жељезничка,	
Далматинска,	Грбавица	1	и	4,	део	7	и	8	као	и	комплетне	9	и	10,	Тихомира	Јовића,	Владе	
Грбића,	Дунавска,	Пролетерска	и	улице	Ружин	гај.	Укупна	дужина	изграђене	мреже	у	
овој	етапи	износи	7.360,90	m.		

III	 етапа	 I	 фазе	 изградње	 водоводне	 мреже	 насеља	 Чортановци	 обухватала	 је		
изградњу	 дистрибуционе	 водоводне	 мреже	 на	 северном	 и	 западном	 делу	 насеља	
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Чортановци	који	се	„наслања“	на	магистрални	цевовод	у	насељу	и	предвиђену	црпну	
станицу	 за	 подизање	 притиска. Укупна	 дужина	 дистрибуционе	 мреже	 у	 3.	 етапи	 је	
4,998.70	m. Овом	етапом	обухваћена	 је	изградња	и	опремање	црпне	станице	ЦС-1	за	
подизање	притиска.	

У	 2022.	 години	 планира	 се	 технички	 преглед	 I	 фазе	 изградње	 водоводне	 мреже	
насеља	Чортановци	и	добијање	употребне	дозволе.	Планирана	средства	за	технички	
преглед	све	III	етапе	I	фазе	изградње	износе	250.000,00	динара.	
	
	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Слика	14.	Прегледна	ситуација	–	насеље	Чортановци	

9.3.4. Преглед	планираних	инвестиција	у	насељу	Марадик	

У	 насељу	 Марадик	 према	 концепту	 дугорочног	 водоснабдевања	 у	 2022.	 години	
планира	се:	

® Израда	пројектне	документације	резервоара	у	Марадику	у	укупном	износу	
700.000,00	динара,	

® Надзор	 над	 изградњом	 резервоара	 у	 Марадику	 у	 износу	 од	 250.000,00	
динара,	
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® План	превентивних	мера	над	изградњом	резервоара	у	Марадику	у	износу	
од	100.000,00	динара,		

® Технички	преглед	резервоара	у	Марадику	у	износу	од	200.000,00	динара,	

® Израда	 пројектне	 документације	 бунара	 Б7	 у	 Марадику	 у	 износу	 од	 500.000,00	
динара.	

® Изградња	резервоара	у	Марадику	у	износу	од	24.000.000,00	динара.	

9.3.5. Преглед	планираних	инвестиција	у	насељу	Крчедин	

У	 насељу	 Крчедин	 према	 концепту	 дугорочног	 водоснабдевања	 у	 2022.	 години	
планира	се:	

® Израда	 пројектне	 документације	 пречишћавања	 воде	 насеља	 Крчедин	 у	
укупном	износу	2.000.000,00	динара,	

® Израда	 истражне	 бушотине	 на	 изворишту	 у	 Крчедину	 у	 износу	 од	
1.000.000,00	динара,	

® Израда	 пројектне	 документације	 изградње	 бунара	 Б5	 у	 Крчедину	 у	
укупном	износу	500.000,00	динара.	

® Надзор	над	изградњом	бунара	Б5	у	Крчедину	(хидрогеолошки)	у	износу	од	
150.000,00	динара.	

® Надзор	над	изградњом	бунара	Б5	у	Крчедину	(хидрограђевински)	у	износу	
од	75.000,00	динара.	

® Надзор	 над	 изградњом	 бунара	 Б5	 у	 Крчедину	 (електро)	 у	 износу	 од	
75.000,00	динара.	

® План	 превентивних	 мера	 за	 изградњу	 бунара	 Б5	 у	 Крчедину	 у	 износу	 од	
80.000,00	динара.	

® Технички	преглед	бунара	Б5	у	Крчедину	у	износу	од	100.000,00	динара.	

® Изградња	бунара	Б5	у	Крчедину	у	износу	од	10.000.000,00	динара.	

9.3.6. Преглед	планираних	инвестиција	у	насељу	Нови	Карловци	

У	насељу	Нови	Карловци	према	концепту	дугорочног	водоснабдевања	у	2022.	години	
планира	се:	
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® Изградња	 водоводне	 мреже	 у	 Дунавској	 улици	 у	 Новим	 Карловцима	 у	
износу	од	2.644.591,80	динара,	

® 	Изградња	 водоводне	 мреже	 у	 Сремској	 улици	 у	 Новим	 Карловцима	 у	
износу	од	10.596.016,28	динара,	

® Технички	 преглед	 водоводне	 мреже	 у	 Дунавској	 улици	 у	 Новим	 Карловцима	 у	
укупном	износу	30.000,00	динара,	

® Технички	 преглед	 водоводне	 мреже	 у	 Сремској	 улици	 у	 Новим	 Карловцима	 у	
укупном	износу	100.000,00	динара.	

9.3.7. Преглед	планираних	инвестиција	у	насељу	Јарковци	

У	 насељу	 Јарковци	 према	 концепту	 дугорочног	 водоснабдевања	 у	 2022.	 години	
планира	се:	

® Израда	 пројектне	 документације	 резервоара	 у	 Јарковцима	 у	 износу	 од	
600.000,00	динара.	

9.3.8. Преглед	планираних	инвестиција	у	насељу	Нови	Сланкамен	

У	насељу	Нови	Сланкамен	према	концепту	дугорочног	водоснабдевања	у	2022.	години	
планира	се:	

® Израда	 пројектне	 документације	 водоводне	 мреже	 у	 улицама	 	 у	 Новом	
Сланкамену	где	није	изграђена	водоводна	мрежа	у	износу	од	960.000,00	динара.	

9.3.9. Преглед	планираних	инвестиција	у	насељу	Стари	Сланкамен	

У	 насељу	 Стари	 Сланкамен	 према	 концепту	 дугорочног	 водоснабдевања	 у	 2022.	
години	планира	се:	

® Израда	 пројектне	 документације	 водоводне	 мреже	 у	 улицама	 	 у	 Старом	
Сланкамену	где	није	изграђена	водоводна	мрежа	у	износу	од	970.000,00	динара.	
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9.4. РЕКАПИТУЛАЦИЈА	 ПЛАНИРАНИХ	 ИНВЕСТИЦИЈА	 У	 2022.	 ГОДИНИ	 ЗА	
НАСЕЉЕНА	МЕСТА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА	

	
Рекапитулација	планираних	инвестиција	у	2022.	 години	за	насељена	места	општине	
Инђија	односно	потребна	финансијска	средства	за	израду	пројектне	документације	и	
изградњу	представљена	су	у	табелама	20.	и	21.	
	

	
	

Табела	20.	Потребна	финансијска	средства	за	обезбеђење	водоснабдевања	за	општину	Инђија-	израда	
пројектне	документације	

	
Насељено	
место	 Програм	инвестиција	 ЦЕНА	

1	 2	 3	

ИНЂИЈА	

Елаборат		и	експертиза	о	стању	и	квалитету	
завршености	изведених	радова	на	објекту	
Постројења	за	припрему	воде	насеља	Инђија	

3.000.000,00	

Пројекат	детаљних	хидрогеолошких	истраживања	 300.000,00	

Техничка	контрола	пројекта	детаљних	
хидрогеолошких	истраживања	 50.000,00	

Извештај	о	детаљним	хидрогеолошким	
истраживањима	 150.000,00	

Надзор	над	изградњом	батерије	бунара	Б-21	на	
изворишту	у	Инђији	(електро)	 150.000,00	

Пројекат	изведеног	објекта	(ПИО)	сабирног	цевовода	
и	батерије	бунара	Б-21	 150.000,00	

Технички	преглед	сабирних	цевовода	и	батерије	
бунара	Б-20	и	Б-21	на	изворишту	у	Инђији	 400.000,00	

Надзор	над	изградњом	батерије	бунара	Б-24	
(хидрограђевински)	 150.000,00	

Технички	преглед	батерије	бунара	Б-24	на	
изворишту	у	Инђији		 200.000,00	

Технички	преглед	батерије	бунара	Б-25	на	
изворишту	у	Инђији		 200.000,00	
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Надзор	над	изградњом	батерије	бунара	Б-23	на	
изворишту	у	Инђији(хидрограђевински)	 150.000,00	

Надзор	над	изградњом	батерије	бунара	Б-23	на	
изворишту	у	Инђији	(електро)	 150.000,00	

Технички	преглед	батерије	бунара	Б-23	на	
изворишту	у	Инђији		 170.000,00	

Надзор	над	изградњом	батерије	бунара	Б-22	на	
изворишту	у	Инђији	(хидрограђевински)	 142.000,00	

Надзор	над	изградњом	батерије	бунара	Б-22	на	
изворишту	у	Инђији	(електро)	 145.000,00	

План	превентивних	мера	за	изградњу	батерије	
бунара	Б-22	на	изворишту	у	Инђији		 100.000,00	

Технички	преглед	батерије	бунара	Б-22	на	
изворишту	у	Инђији		 200.000,00	

Технички	преглед	стубне	трафостанице	за	
снабдевање	електричном	енергијом	бунара	 100.000,00	

Израда	пројектне	документације	водоводне	мреже	у	
улицама	у	Инђији	где	није	изграђена	водоводна	
мрежа	

694.000,00	

Надзор	над	изградњом	водоводне	мреже	у	улицама	у	
Инђији	где	није	изграђена	водоводна	мрежа		 500.000,00	

План	превентивних	мера	за	изградњу	водоводне	
мреже	у	улицама	у	Инђији	где	није	изграђена	
водоводна	мрежа	

100.000,00	

Технички	преглед	водоводне	мреже	у	улици	
Новосадски	пут	у	Инђији	 70.000,00	

Технички	преглед		водоводне	мреже	у	улици	Бранка	
Ћопића	 40.000,00	

Технички	преглед		водоводне	мреже	у	улици	Ђорђа	
Војновића	 30.000,00	

Технички	преглед		водоводне	мреже	у	улици	 50.000,00	
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Милутина	Миланковића	

Технички	преглед		водоводне	мреже	у	Змај	Јовиној	
улици		 35.000,00	

Технички	преглед		водоводне	и	канализационе	
мреже	у	улици	Војводе	Степе	 50.000,00	

Израда	пројектне	документације	реконструкције	
водне	станице	за	потребе	ППВ-а	 500.000,00	

Израда	пројектне	документације	бунара	Б9/2	на	
изворишту	у	Инђији		 500.000,00	

Надзор	над	изградњом	бунара	Б-9/2	на	изворишту	у	
Инђији	(хидрогеолошки)		 150.000,00	

Надзор	над	изградњом	бунара	Б-9/2	на	изворишту	у	
Инђији	(хидрограђевиснки)		 75.000,00	

Надзор	над	изградњом	бунара	Б-9/2	на	изворишту	у	
Инђији	(електро)		 75.000,00	

План	превентивних	мера	за	изградњу	бунара	Б9/2	на	
изворишту	у	Инђији	 80.000,00	

Технички	преглед	бунара	Б-9/2	на	изворишту	у	
Инђији	 100.000,00	

План	превентивних	мера	за	изградњу	повезног	
цевовода	Инђија	–	Бешка	 96.000,00	

Пројекат	реконструкције	чворишта	и	замене	вентила	
на	водостаници	у	Инђији	 1.000.000,00	

Израда	пројекта	изведеног	објекта	бунара	на	
изворишту	у	Инђији	 1.000.000,00	

Израда	студије	изводљивости	и	оправданости	
изградње	соларних		електрана	 750.000,00	

Израда	пројектно	техничке	документације	изградње	
соларне	електране	у	кругу	управне	зграде	(фаза	I)	 500.000,00	

Израда	пројектно	техничке	документације	изградње		 500.000,00	
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соларне	електране	у	кругу	управне	зграде	(фаза	II)	

Израда	пројектно	техничке	документације	изградње	
соларне	електране	на	водостаници	у	Инђији	 500.000,00	

Израда	пројектне	документације	водоводне	мреже	у	
улицама		где	није	изграђена	водоводна	мрежа	у	
насељу	Инђија	

950.000,00	

УКУПНО	ИНЂИЈА	 14.252.000,00	

БЕШКА	

Надзор	над	изградњом	сабирног	цевовода	од	бунара	
Б7	до	водоторња	у	Бешки	 100.000,00	

Технички	преглед	сабирног	цевовода	од	бунара	Б7	до	
водоторња	у	Бешки	 100.000,00	

План	 превентивних	 мера	 за	 изградњу	 сабирног	
цевовода	од	бунара	Б7	до	водоторња	у	Бешки	 80.000,00	

Технички	преглед	бунара	Б7/2	у	Бешки	 100.000,00	

Технички	 преглед	 Деонице	 регионалног	 водовода	
“Источни	 Срем“	 –	 Подсистем	 „Инђија“,	 од	 Бешке	 до	
Чортановаца“	

300.000,00	

Технички	преглед	Пумпне	станице	Инђија	за	Бешку		 150.000,00	

УКУПНО	БЕШКА	 830.000,00	

ЧОРТАНОВЦИ	

Технички	преглед	I	фазе	изградње	водоводне	мреже	
насеља	Чортановци	 250.000,00	

УКУПНО	ЧОРТАНОВЦИ	 250.000,00	

МАРАДИК	

Пројектна	документација	резервоара	у	Марадику	 700.000,00	

Надзор	над	изградњом	резервоара	у	Марадику	 250.000,00	

План	превентивних	мера	над	изградњом	резервоара	
у	Марадику	 100.000,00	

Технички	преглед	резервоара	у	Марадику	 200.000,00	
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Пројектна	документација	бунара	Б7	у	Марадику	 500.000,00	

УКУПНО	МАРАДИК	 1.750.000,00	

КРЧЕДИН	

Пројектна	документација	пречишћавања	воде	
насеља	Крчедин	 2.000.000,00	

Пројектна	документација	бунара	Б5	у	Крчедину	 500.000,00	

Надзор	над	изградњом	бунара	Б5	у	Крчедину	
(хидрогеолошки)	 150.000,00	

Надзор	над	изградњом	бунара	Б5	у	Крчедину	
(хидрограђевински)	 75.000,00	

Надзор	над	изградњом	бунара	Б5	у	Крчедину	
(електро)	 75.000,00	

План	превентивних	мера	за	изградњу	бунара	Б5	у	
Крчедину	 80.000,00	

Технички	преглед	бунара	Б5	у	Крчедину	 100.000,00	

УКУПНО	КРЧЕДИН	 2.980.000,00	

НОВИ	
КАРЛОВЦИ	

Технички	преглед	водоводне	мреже	у	Дунавској	
улици		 30.000,00	

Технички	преглед	водоводне	мреже	у	Сремској	улици		 100.000,00	

УКУПНО	НОВИ	КАРЛОВЦИ	 130.000,00	

ЈАРКОВЦИ	
Пројектна	документација	резервоара	у	Јарковцима	 600.000,00	

УКУПНО		ЈАРКОВЦИ	 600.000,00	

НОВИ	
СЛАНКАМЕН	

Израда	пројектне	документације	водоводне	мреже	у	
улицама		у	Новом	Сланкамену	где	није	изграђена	
водоводна	мрежа	

960.000,00	

УКУПНО	НОВИ	СЛАНКАМЕН	 960.000,00	

СТАРИ	
СЛАНКАМЕН	

Израда	пројектне	документације	водоводне	мреже	у	
улицама		у	Старом	Сланкамену	где	није	изграђена	 970.000,00	
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водоводна	мрежа	

УКУПНО	СТАРИ	СЛАНКАМЕН	 970.000,00	

УКУПНО	СВА	НАСЕЉЕНА	МЕСТА	 	
22.722.000,00	

	
	
	
	
	
	

Табела	21.		Потребна	финансијска	средства	за	обезбеђење	водоснабдевања	за	општину	Инђија-	
изградња	

Насељено	
место	 Програм	инвестиција	 ПЛАН	ЗА		2021.	

ГОД	

1	 2	 3	

ИНЂИЈА	

Изградња	водоводне	мреже	у	улици	Бранка	
Ћопића	 3.335.236,00	

Изградња	водоводне	мреже	у	улици	Ђорђа	
Војновића	 2.477.879,00	

Изградња	водоводне	мреже	у	улици	Милутина	
Миланковића	 4.438.057,08	

Изградња	водоводне	мреже	у	Змај	Јовиној	улици		 3.191.655,00	

Изградња	водоводне	мреже	у	улици	Војводе	Степе	 2.498.750,00	

Изградња	канализационе	мреже	у	улици	Војводе	
Степе	 1.778.857,50	

Изградња	Повезног	цевовода	Инђија	-	Бешка	-	
Фаза	II	(грађевински	радови	шахта	Ш6,	
хидромашинско	и	електро	опремање)	

2.150.000,00	

Изградња	бунара	Б9/2	на	инђијском	изворишту	 12.990.000,00	

		УКУПНО	ИНЂИЈА	
32.860.434,58	

БЕШКА	 Изградња	сабирног	цевовода	од	бунара	Б7	до	
водоторња	 8.000.000,00	
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УКУПНО	БЕШКА	
8.000.000,00	

МАРАДИК	
Изградња	резервоара	у	Марадику	

24.000.000,00	
УКУПНО	МАРАДИК	

24.000.000,00	

КРЧЕДИН	

Изградња	бунара	Б5	у	Крчедину		
10.000.000,00	

Израда	истражне	бушотине	на	изворишту	у	
Крчедину	 1.000.000,00	

УКУПНО	КРЧЕДИН	 11.000.000,00	

НОВИ	
КАРЛОВЦИ	

Изградња	водоводне	мреже	у	Дунавској	улици		 2.644.591,80	

Изградња	водоводне	мреже	у	Сремској	улици		 10.596.016,28	

УКУПНО	НОВИ	КАРЛОВЦИ	 13.240.608,08	

УКУПНО	СВА	НАСЕЉЕНА	МЕСТА		 	
89.101.042,66	

	
Укупна	 финансијска	 средства	 која	 су	 потребна	 за	 пројектовање	 и	 изградњу	 у	 току	
2022.	године	износе	111.823.042,66 динарa.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
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На	 основу	 члана	 60.	 став	 1.	 тачка	 7.	 Закона	 о	 јавним	 предузећима	 утврђени	 су	
критеријуми	 за	 исплату	 издатака	 за	 коришћење	 средстава	 за	 помоћ,	 спортске	
активности,	пропаганду	и	репрезентацију:	

	

- Основни	критеријум	за	исплату	хуманитарне	помоћи	ће	бити,	уз	поднет	
захтев	и	лекарско	образложење	или		потврда	Центра	за	социјални	рад;		

- Издаци	 за	 донације	 и	 хуманитарне	 активности	 планирани	 су	 у	 мањем	
обиму;	

- Средства	 за	 спонзорство	 планирана	 су	 за	 	 доделу	 средстава	 спортским	
клубовима	и	спортским	организацијама	;	

- Остали	 издаци	 исказани	 у	 обрасцу	 Средства	 за	 посебне	 намене	 која	 је	
прилог	 овог	Програма	 пословања	 и	 износу	 од	 60.000	 динара	 односе	 се	 на		
остале	активности	;	

- Остали	расходи	(издаци	за	спортске	намене)	биће	усмерени		за	финансирање	
пре	 свега	 својих	 запослених,	 за	 спортске	 активности	 и	 рекреацију	 као	
организоване	активности	од	стране	синдикалних	организација	предузећа	
или	 синдикалних	 организација	 струковних	 удружења	 (комуналне	
спортске	игре).	

	

							Прилог	17.	Средства	за	посебне	намене	
	

	
	
	
	
	 Председник	Надзорног	одбора	
	 Милан	Предојевић	


