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ЈП ИНГАС ИНЂИЈА
Број: 701
Датум: 11.03.2014.
ИНЂИЈА

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2013. ГОДИНУ
1. УВОД
ЈП Ингас Инђија послује као јавно предузеће основано од стране Скупштине општине
Инђија дана 16.04.1990. године. Претежна делатност предузећа је дистрибуција гасовитих
горива гасоводом.
ЈП Ингас поседује следеће лиценце, издате од Агенције за енергетику Републике Србије:
* за обављање енергетске делатности дистрибуције природног гаса,
* за обављање енергетске делатности управљања дистрибутивним системом за
природни гас,
* за обављање енергетске делантости јавног снабдевања потрошача природним гасом
Напред наведене делатности предузеће обавља на основу Уговора о поверавању
делатности од општег интереса, закљученог са Владом Републикe Србије дана 24.01.2007.
године и Анекса наведеног Уговора од 09.11.2012.
Поред претежне делатности ЈП ”Ингас” обавља и послове на изради кућних гасних
прикључака, као и остале делатности наведене у Статуту, у мањем и већем обиму повремено
ради потпунијег искоришћења капацитета и материјала, и ради задовољавања потреба
потрошача.
У периоду 1990 – 2004. год. природни гас је доведен до свих насељених места општине
Инђија и на тај начин омогућено је коришћење истог у сваком домаћинству, а у току 2010. i
2011. 2012. i 2013 . године гасификоване су све нове индустријске зоне у општини Инђија.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
ЈП ”Ингас” Инђија није по организационој структури подељен на радне јединице и секторе,
а унутрашња организација усклађује се са захтевима савременог начина рада и пословања и
прилагођава се потребама потрошача. Како су дистрибуција гаса и јавно снабдевање
природним гасом делатности од општег интереса и рад служби предузећа је огранизован тако
да у сваком моменту буде доступан потрошачима и корисницима наших услуга.
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3. АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА НА ГАСИФИКАЦИЈИ

Јавно предузеће “Ингас” Инђија је у оквиру своје основне делатности у периоду од 1990. до
2005. год. извршио гасификацију свих насељених места општине Инђија. У периоду од 2005.
год. до 2013. год. гасна мрежа је проширена у циљу гасификације нових индустријских зона,
као и прикључења нових потрошача у периферним деловима насеља општине.Укупна дужина
гасне мреже (челични и полиетиленски гасовод) на дан 31.12.2013. год. износи 355.481,50 m.
Дужина полиетиленске гасне мрежe од улице до КМРС износи 82.565 м. Број активних
потрошача на територији општине на дан 31.12.2013. износи 9996. Од укупног броја потрошача
у категорији «домаћинства» се налази 8986 потрошача и у оквиру тог броја 508 потрошача се
налази у зградама са заједничким гасним котларницама. У категорији «остали» је 890
потрошача, у категорији «равномерни» 8 потрошача и у категорији «неравномерни» на 12
мерних места 112 потрошача ( 100 потрошача у ламели Блок 44 ).

Преглед гасификације по Месним заједницама:
Улична мрежа
/m/

Полиетиленска мрежа Укупно
од уличне до КМРС
потрошача
/m/
/ ком /

1 . Град Инђија..........
161.271,50
50.569,00
7620
2 . МЗ Крчедин.........
28.130,00
4.356,00
434
3. МЗ Љуково...........
12.310,00
2.887,00
287
4 . МЗ Јарковци........
7.820,00
1.702,00
115
5 . МЗ Нови Карловци.
21.170,00
4.426,00
403
6 . МЗ Нови Сланкамен
34.760,00
6.596,00
427
7 МЗ Стари Сланкамен
16.760,00
2.919,00
143
8. МЗ Марадик..............
24.970,00
2.533,00
220
9. МЗ Чортановци........
39.081,00
5.707,00
312
10.МЗ Сланк.Виногради
3.979,00
373,00
26
11.Викенд насеље Бешка
5.230,00
497,00
9
==========================================================
355.481,50
82.565,00
9996
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У 2013. години од 45 нових прикључака, 10 прикључака је урађено за правна лица
(индустријски, комунални, просвета и здравство) а 35 прикључака је урађено индивидуалним
потрошачима у породичним кућама у општини Инђија.
Од укупно исказаних дужина урађеног челичног гасовода, уличне мреже и мреже до КМРС у
току 2013. године по насељима урађено је следеће проширење:
Проширење
Полиетиленска
Нови
Уличне мреже мрежа до КМРС
прикључци
/m/
/m/
/ ком /
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Инђија......................................................... 303,00
858,00
31
- МЗ Крчедин...............................................
0,00
16,00
2
- МЗ Љуково.................................................
0,00
0,00
0
- МЗ Јарковци...............................................
0,00
13,00
1
- МЗ Нови Карловци...................................
0,00
29,00
1
- МЗ Нови Сланкамен.................................
0,00
41,00
3
- МЗ Стари Сланкамен................................
0,00
0,00
0
- МЗ Марадик...............................................
0,00
0,00
1
- МЗ Чортановци.........................................
61 ,00
92,00
4
- МЗ Сланкаменачки Виногради ...............
9,00
20,00
1
- МЗ Бешка – Дунавска обала ....................
0,00
20,00
1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------УКУПНО:
373,00
1.102,00
45
За 2013 годину је планирано проширење уличне гасне мреже притиска 1-3 бар (полиетиленски
гасоводи) у укупној дужини од 490 м , а урађено је 373 м. Мрежа је проширена ради израде
нових прикључака. Дужина полиетиленске мреже до КМРС је планирана у дужини од 1.150 м, а
урађено је укупно 1.102 метара. За 2013. годину је планирано 75 нових прикључака, а урађено
је по насељима укупно 45.

Преглед урађених прикључака до 31.12.2013.год. по насељима :
НАСЕЉЕ /
прикључци по
катег.

ДОМАЋИНСТВА

ОСТАЛИ

РАВНОМЕРНИ

НЕРАВНОМЕРНИ

УКУПНО

ИНЂИЈА

6092

287

7

12

6398

НОВИ КАРЛОВЦИ

414

10

0

0

424

НОВИ СЛАНКАМЕН
СТАРИ
СЛАНКАМЕН

471

10

0

0

481

170

6

0

1

177

ЉУКОВО

298

9

0

0

307

ЈАРКОВЦИ

111

9

0

0

120

МАРАДИК

260

24

0

0

284

ЧОРТАНОВЦИ

384

8

0

0

392

КРЧЕДИН

476

13

0

1

490

БЕШКА

8

2

0

1

11

СЛ.ВИНОГРАДИ

25

2

0

0

27

8709

380

7

15

9111

УКУПНО
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4. ФИЗИЧКИ ОБИМ ОСТВАРЕНОГ ПРОМЕТА У ОСНОВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ
4.1. Дистрибуција гаса
Дистрибуција гаса у 2013. години обављена је бeз поремећаја у снабдевању потрошача.
Планирани промет гаса за 2013. годину је укупно 20.046.000 m³ од чега је остварено укупно
16.611.178 m³ гаса, односно 3.434.822 m³ мање од планираног, однoсно 17,13%.
До мање потрошње природног гаса у односу на планирану је дошло делом због високе цене
овог енергента и смањене платежне способности грађана, а делом због престанка рада фабрике
акумулатора «Монбат» која је у претходном периоду трошила знатне количине гаса.
У табеларном прегледу приказана је измерена потрошња на главним мернорегулационим
станицама, по месецима и категоријама.
4.2. Количина испорученог гаса од стране ЈП „СРБИЈАГАС“ у 2013. год.
МЕСЕЦ
ГМРС ИНЂИЈА
ГМРС БЕШКА
УКУПНО
ЗА ГМРС ИНЂИЈУ исказано по месецима у 2013.години у m³
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
II
III
IV
V
VI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.127.168
2.083.050 1.797.992
999.881
542.679
576.224
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII
VIII
IX
X
XI
XII
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------517.511
611.771
769.858
1.063.259
1.347.087
2.366.897
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Укупна потрошња на ГМРС – Инђија - 14.803.397 m³
ЗА ГМРС БЕШКА (КРЧЕДИН, НОВИ И СТАРИ СЛАНКАМЕН, ЧОРТАНОВЦИ, МАРАДИК,
СЛАНКАМЕНАЧКИ ВИНОГРАДИ И ВИКЕНД НАСЕЉЕ БЕШКА)
исказано по месецима у 2013 у m³.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
II
III
IV
V
VI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------271.765
230.513
224.722
95.483
29.369
24.440
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII
VIII
IX
X
XI
XII
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------76.141
237.280
292.496
219.941
131.091
264.965
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Укупна потрошња на ГМРС Бешка 2.098.206 m³.
Укупна измерена потрошња на обе ГМРС у 2013. год. износи 16.901.603 m³, што је у односу на
укупно измерену потрошњу у 2012. год. од 16.602.181 m³ више за 299.422 m³.
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Графички приказ потрошње гаса по месецима:
Структура потрошње гаса по месецима за 2013. годину

15.72%
15.34%

11

11.89%
9

5.12%

Месец

3.04%
7

2.58%

5

3.38%

3.97%
4.94%
3

8.73%
12.29%

1

13.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

Потрошња у (%)

4.3.

Преглед укупне потрошње гаса по категоријама
потрошача у 2013. години изражене у m³ и %

Структура потрошача гаса по катероријама u 2013.год. :
Очитано
(м3)

Кориговано
(м3)

Сведено
(м3)

%
2013.

%
2012.

- Домаћинства......................... 6.875.385,73 7.049.197,12
7.282.968,57 43,84 53,43
- Остали потрошачи............... 4.810.913,09 4.989.419,71
5.161.246,96 31,07 30,62
- Неравномерни потрошачи..
679.348,30
717.749,25
741.906,38
4,47 6,45
- Равномерни потрошачи....... 3.249.555,40 3.306.985.57
3.425.057,08 20,62 9,50
===================================================================
УКУПНО:
15.615.202,52 16.063.351,65 16.611.178,99 100,00 100,00
Графички приказ учешћа поједних категорија потрошача у укупној потрошњи гаса:

Равномерни

20.62%
Неравномерни

43.84%

4.47%
Домаћинства

Остали потрошачи

31.07%
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На основу изнетих података у претходним табеларним и графичким приказима, може се
констатовати да је највеће учешће у укупној потрошњи код домаћинстава, али је врло значајна
и потрошња гаса индустријских потрошача.
Преглед потрошње највећих привредних потрошача са процентом учешћа у укупно
потрошеним кубицима гаса у 2013. години
m³/13 г.
-

„Енергозелена“ ...………...…
„Монбат“.................................
„Максим-БГ“...........................
’’Хенкел” Инђија.....................
“ Житосрем” Инђија ...............
“ Инвеј” Инђија........................
“ Терапродуктион” Инђија.....
“ Бања Б.Гњатић”,Ст.Сл.........
“ Мартини градња...................
„Свисслион-продукт“ ...........

1.740.890,00
137.597,00
715.677,00
585.171,00
428.046,00
291.975,00
284.920,00
212.272,00
160.044,00
326.058,00

Учешће у укупној
потрошњи привреде - %
10,48
0,83
4,31
3,52
2,58
1,76
1,72
1,28
0,96
1,96

По подацима о фактурисаном гасу у m³ потрошачима и укупно измерене потрошње гаса од
стране “Србија-гас”, за 2013. годину су утврђени технички губици на мрежи у износу од
290.424 m³ што у процентима износи 1,72 %.
Сталним праћењем губитака на дистрибуцији у мрежи у протеклих 11 година видимо да су
губици били највећи 2003. год. у периоду почетка извођења радова на канализационој мрежи у
Инђији и то због честог кидања гасних линија. Ангажовањем руководства ЈП ”Ингас” овај
проблем је делимично решен током 2004. и 2005. год. када су извођачима радова достављени
геодетски снимци гасоводне мреже. Теренским радом техничке службе и сталним контактом са
надзорним органима и извођачима радова дошло је до смањења ових губитака и они су у 2004.
години износили 7.83%. Године 2006. набављен је савремени гасни детектор помоћу којег је
плански извршена контрола читаве челичне и већег дела ПЕ мреже и при том су сва цурења на
гасоводу одмах и санирана. Такође су прегледане све мерно регулационе гасне станице и
велики број кућних мерно регулационих гасних сетова код индивидуалних потрошача, што је
све дало одређене резултате, тако да се проценат губитака стално из године у годину смањивао.
Гасоводна мрежа у насељу Инђија је у употреби 21 годину и због дотрајалости саме мреже и
гасних фитинга долази до повременог цурења гаса на гасоводима, тако да је и у 2013. години
настављена перманентна контрола гасних мрежа, како челичних тако и полиетиленских
гасовода. На челичном гасоводу је приликом контролисања гасне мреже откривено истицање
гаса на три места и оштећења су у најкраћем року санирана, док су на уличној гасној ПЕ мрежи
откривена укупно 25 места на којима је било истицања гаса и на којима је одмах извршена
санација, заменом оштећених елемената гасовода.
У протеклој години технички губитак је износио 1,72 % што је смањење у односу на 2012.год.
када је губитак износио 2,77 %, а што је резултат појачаних активности на отклањању цурења
на мерним сетовима и замени мерача који су старији од 15 год. и који немају температурне
компензаторе, па је у току прошле године замењено 573 мерна уређаја старијих од 15 год. Да би
се овај тренд смањења губитака наставио и у наредном периоду , неопходно је наставити са
заменом старијих мерача без температурних коректора пошто на сваком мерном уређају без
коректора по температури дистрибутер примењујући важећу методологију, остварује губитак
при фактурисању од око 3% на измерену количину у току зимских месеци.
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У току 2014. год. планирана је куповина 700 нових бројила управо за замену бројила старијих
од 15 г. Такође један од увек присутних разлога губитка су коришћења гасних уређаја мимо
мерача ( крађе гаса) која нису откривена.
На следећем графикону приказани су процентуални износи губитака у периоду
2000 – 2013. год.
Губици гаса у дистрибутивној мрежи
12.00%

Губици у %

10.00%

9.54%
8.79%

8.00%

7.83%

7.31%

6.80%

6.00%
5.32%
4.93%

4.70%
4.00%

3.41%
2.77%
2.00%

1.44%
0.63%

0.00%
1998

2000

2002

2004

2006

2008

1.66%

1.72%

2012

2014

2010

Година

4.4. Преглед кретања цена енергента у 2013. години за период јануар – децембар
ВРСТА
ПРОИЗВОДА
И УСЛУГА
МЕСЕЦ

Цена у динарима по јединици мере са ПДВ
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Цена гасаграђани

43.34

43.65

43.65

43.65

43.65

43.65

43.65

43.65

45.89

45.89

45.89

44.43

Цена гасаОстали потрошачи

40.64

41.15

41.15

41.15

41.15

41.15

41.15

41.15

43.904

43.904

43.904

42.44

Неравномерни

40.06

40.61

40.61

40.61

40.61

40.61

40.61

40.61

43.36

43.36

43.36

4190

Равномерни

40.06

40.61

40.61

40.61

40.61

40.61

40.61

40.61

43.36

43.36

43.36

41.90

У мају месецу 2009. године ЈП “Ингас“ је почео да примењује методологију за одређивање
тарифних елемената за обрачун цена природног гаса за тарифне купце.
ЈП ”Ингас” је применом прописане методологије током 2013. године утврдио цене гаса за
тарифне купце, на које је добијено позитивно мишљење Агенције за енергетику и уз сагласност
Владе Републике Србије, ове цене су у примени од 01.11.2012. године.
Овим тарифним системом за обрачун природног гаса за тарифне купце одређују се тарифни
елементи и тарифни ставови за обрачун цене природног гаса за тарифне купце, начин њиховог
израчунавања као и категорије и групе купаца.
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Цене природног гаса за тарифне купце исказују се по тарифним ставовима утврђеним овим
тарифним системом, на основу којих се обрачунава природни гас за тарифне купце за
обрачунски период и утврђују се по тарифним елементима за сваку групу тарифних купаца.
Категорије купаца су:
1. Купци са местом прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса радног
притиска мањег од 6 бара (“Категорија 1”) и то:
“домаћинства”
“остали купци”
2. Купци са местом прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса радног
притиска једнаког или већег од 6 а мањег од 16 бара (“Категорија 2”);
системи даљинског грејања
потрошачи са “Равномерном потрошњом”
потрошачи са “Неравномерном потрошњом”
3. Купци са местом прикључења на систем за транспорт природног гаса (“Категорија 3”)
системи даљинског грејања
потрошачи са “Равномерном потрошњом”
потрошачи са “Неравномерном потрошњом”
Разврставање купаца на категорије и групе купаца врши се за свако место испоруке према:
1) подацима о месту прикључења и намени објекта утврђеним актом којим се одобрава
прикључење објекта на систем за транспорт или дистрибуцију природног гаса;
2) годишњој равномерности потрошње природног гаса утврђеној на основу података о
потрошњи природног гаса у периоду од 01. октобра претходне године до 01. октобра текуће
године.
Тарифни елементи су:
1. “Енергент”
2. “Капацитет”
3. “Место испоруке”
Тарифни елемент “енергент” представља укупну годишњу количину природног гаса коју
трговац на мало продаје купцима и изражава се у m³
Тарифни елемент “капацитет” представља максималну дневну потрошњу из претходне
године увећану за 20% за сваког купца посебно изузев за категорију „домаћинства“ која нема
овај тарифни елемент.
Тарифни елемент “место испоруке” се утрврђује као број места испоруке на којима трговац на
мало продаје природни гас у регулаторном периоду.
Домаћинствима се фактуришу тарифни ставови – енергент и место испоруке.
Осталим потрошачима се фактуришу тарифни ставови - енергент, капацитет и место испоруке.
Све цене су исказане са обрачунатим ПДВ-ом и важе за стандардне услове температуре и
притиска (t=15оC t=6оC, p=1013 mбар) и квалитет гаса Hd= 33.338,35 kЈ/m3, док се корекција у
односу на стварне услове испоруке (притисак,температура и доња топлотна моћ природног
гаса) врши преко измерених количина и кориговањем истих.
У складу са донетом методологијом и прописаним трошковима прикључења, Управни одбор ЈП
”Ингас” Инђија је на седници одржаној дана 29.11.2012. године донео акт о ценама трошкова
прикључења са применом од 01.01.2013.године. Донетим актом, утврђени су трошкови
прикључења на дистрибутивну мрежу, са ПДВ-ом.
-

типски прикључак Г-4……………………… 65.000.00 динара
типски прикључак Г-6……………………… 74.000.00 динара

Цене индивидуалних прикључака се утврђују на основу потребног капацитета и одобрења за
прикључење, а по методологији прописаној од стране Агенције за енергетику.
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5. ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
У делу инвестиционог и текућег одржавања у 2013. години остварено је:
а) Сервисирање КМРС Г4 и постављање ребаждарених мерача код потрошача који су
пријавили квар или су радници техничке службе констатовали неисправност код мерења
потрошње...............................................................................................остварено 16 замена.
б) Обављено је редовно годишње сервисирање редукционо-одоризацијских станица широке
потрошње пре грејне сезоне 2013/2014. године у граду и свим насељеним местима
општине Инђија. Извршен је преглед и свих мерних и регулационих гасних станица и
сервисирање 40 станице са заменом уложака финих филтера, мембрана и опруга на
вентилима сигурности.
ц) Извршена је контрола катодне заштите разводног челичног гасовода за ГМРС Инђија
и ГМРС Бешка и то у току 2013. године на сваких шест месеци, са потребним
интервенцијама и допунама катодних стубића.
д) Склопљен је годишњи уговор са специјализованом фирмом о испоруци одоранта (етил
меркаптан) и на основу њега допуњене су све гасне станице потребним количинама
одоранта у складу са потрошњом гаса у њима. Обучени радници Ингаса су након тога
једном месечно радили контролу присуства меркаптана у мрежи уз састављање
записника.
е) На свим редукционим одоризацијским гасним станицама широке потрошње и мернорегулационим станицама блокова колективног становања, извршена је провера
заштитног уземљења - један пут у току 2013. године и остварено укупно 66 провера.
ф) Реализовано је 60 контрола противпожарних шахтова разводног челичног гасовода и
38 контрола против-пожарних вентила полиетиленске гасоводне мреже.
г) Урађено је детаљно сређивање свих регулационо – одоризаторских гасних станица
које су у власништву ЈП “Ингас”. Офарбане су кућице, ограде, ПП гасни шахтови и
очишћен простор око РОС.
х) Обављен је преглед челичне и полиетиленске гасне мреже гасним детектором при чему
је откривено 25 оштећења на полиетиленској мрежи и 3 оштећења на челичној мрежи
која су одмах и санирана.
Предузеће је у оквиру својих активности редовног и инвестиционог одржавања на објектима
гасне мреже и инфраструктуре извршило редовне годишње прегледе и пружило све неопходне
услуге везане за дистрибуцију гаса.
5.1. Остварене услуге у 2013. год.
Остварено
/ ком /
1. Измештање кућних гасних прикључака................................................
16
2. Измештање уличне гасне мреже.............................................................
3
3. Санација оштећених кућних гасних прикључака..................................
15
4. Санација уличне гасне мреже...................................................................
25
5. Контролни прегледи кућних гасних инсталација..................................
3.650
6. Технички пријем кућних гасних инсталација........................................
130
7. Овера пројекта кућних гасних инсталација...........................................
59
8. Издавање и овера зелених картона ЈП ”Ингас”.....................................
3
9. Издавање оверених зелених картона.....................................................
125
10. Број искључених потрошача због дуга за испоручени гас
на дан 31.12.2013.....................................................................................
466
11. Број искључених потрошача због дуга за испоручени гас у току 2013.
452
12. Баждарење и жигосање мерача и коректора индустријских потрошача
10

као и мерача комуналних потрошача због истеклог периода
баждарења као и по захтеву корисника.................................................
13. Баждарење КМРС Г-4 и Г-6 код индивидуалних
потрошача са заменом .............................................................................
14. Замена постојећих КМРС Г-4 и Г-6 новим ...........................................
15. Израда пројеката кућних гасних инсталација.........................................

27
205
573
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Током 2013. године у оквиру редовних годишњих контролних прегледа кућних гасних
инсталација од планираних 4500 прегледа, укупно је извршен преглед код 3.650 потрошача док
850 потрошача није прегледано. Није извршен преглед у домаћинствима којима је искључен
гас, 466 домаћинства, док код 384 потрошача није урађен преглед јер се и након најмање три
обиласка није могао остварити контакт са потрошачем. Исти потрошачи су писмено
обавештени да се јаве у ЈП ”Ингас” како би преглед инсталација био урађен, а уколико се не
јаве до 01.04.2014. год. из разлога безбедности ће им гас бити искључен на уличном воду и
поново укључен по обављеном техничком прегледу. Годишњи преглед УГИ није урађен код
потрошача са којима је уговор о потрошњи склопљен у току 2013. године, с обзиром да је
детаљан технички преглед извршен одмах по пуштању гаса у инсталацију приликом склапања
уговора о потрошњи.
6. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА
===========================================================
Ред.бр.
Квалификациона структура
Број запослених
===========================================================
1.
Висока стручна спрема VII
7
- дипл.правник...................................................... 1
- дипл.машински инжењер.................................. 3
- дипл.економиста................................................ 2
- инжењер менаџмента........................................ 1
2.
Виша стручна спрема
7
- инжењер електротехнике................................. 1
- економиста........................................................ 3
- инжењер машинства ........................................ 2
- менаџер ............................................................ 1
3.
Средња стручна спрема
8
- економски техничар........................................... 1
- електротехничар................................................ 2
- металостругар-техничар ................................... 1
- бравар-техничар ................................................ 1
- машински техничар........................................... 3
4.
Квалификовани
10
- инсталатер ........................................................ 2
- аутомеханичар .................................................. 2
- бравар................................................................. 1
- механичар пољопривредних машина ............. 2
- машин бравар .................................................... 2
- електротехничар расхладних уређаја.............. 1
5.
Полуквалификовани
1
- стручно оспособљен за лимара ....................... 1
6.
Неквалификовани
1
- завршена основна школа .................................. 1
============================================================
УКУПНО:
34
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Исплата зарада у ЈП”Ингас” Инђија за пословну 2013. годину изршена је у складу са
усвојеним планом и програмом предузећа за 2013. годину. За запослене планирана маса бруто
зарада износила је 36.109.200,00 динара са регресом и топлим оброком и она је у 2013. години
исплаћена у укупном износу од 35.784.214,98 динара. Остала примања запослених (јубиларне
награде, отпремнине и солидарне помоћи) исплаћиване су у складу са важећим Колективним
уговором и планираним средствима.

7. НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА
Наплата потраживања ЈП”Ингас”-а у току 2013. године има тренд пада. Због проблема у
набавци гаса, и притисака добављача ЈП “Србија-гас”-а за измирење обавеза у валутама
рачуна, предузете су мере редовније наплате утрошеног гаса.
Проценат укупне наплате потраживања за период 01.01. – 31.12.2013. год. је 77.50% и то код
потрошача домаћинстава 85.80% а код осталих потрошача 69.20%. У 2012 . години је проценат
наплате за домаћинства износио 89,87% а од осталих потрошача 73,38%. Мањи проценат
наплате код осталих потрошача је условљен неплаћањем обавеза од стране буџетских
корисника. За потраживања од домаћинстава која се и након више обилазака екипа техничке
службе не наплате, приступа се мери искључења потрошача са дистрибутивне мреже, а
потраживање се наплаћује путем надлежних извршитеља. За веђину правних лица као средство
обезбеђења плаћања постоје менице, које су крајњи начин наплате потраживања од нередовних
платиша, правних лица. У циљу побољшања наплате ЈП ”Ингас” Инђија је са пословним
банкама где је то било могуће постигао договор да уплате грађана на шалтерима ових банака
буду без провизије.

8. ПРЕГЛЕД ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА ГАСИФИКАЦИЈИ
1.

2.

3.

4.

5.

8.1. ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ У СОПСТВЕНОЈ РЕЖИЈИ
Количина
Вредност
Инђија
- улична мрежа...................................................... 0.3035 км 323.842.40 дин
- кућни прикључци.................................................
31 ком 694.671.52 дин
-----------------------------------------Укупно:
1.018.513.92 дин
Љуково
- улична мрежа......................................................
0.00 км
0.00 дин
- кућни прикључци.................................................
0.00 ком
0.00 дин
-----------------------------------------Укупно:
0.00 дин
Јарковци
- улична мрежа.....................................................
0.00 км
0.00 дин
- кућни прикључци................................................
1 ком 14.719.33 дин
-----------------------------------------Укупно:
14.719.33 дин
Крчедин
- улична мрежа....................................................
0.00 км
0.00 дин
- кућни гасни прикључци.....................................
2 ком 28.990.14 дин
-----------------------------------------Укупно:
28.990.14 дин
Нови Карловци
- улична мрежа....................................................
0.00 км
0.00 дин
- кућни гасни прикључци......................................
1 ком
25.508.25 дин
-----------------------------------------Укупно:
25.508.25 дин
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6. Нови Сланкамен.
- улична мрежа....................................................
0.00 км
0.00 дин
- кућни гасни прикључци....................................
3 ком
50.958.40 дин
----------------------------------------Укупно:
50.958.40 дин
7. Стари Сланкамен
- улична мрежа....................................................
0.00 км
0.00 дин
- кућни гасни прикључци......................................
0 ком
0.00 дин
----------------------------------------Укупно:
0.00 дин
8. Марадик
- улична мрежа..................................................
0.00 км
0.00 дин
- кућни гасни прикључци....................................
1 ком 16.175.68 дин
----------------------------------------Укупно:
16.175.68 дин
9. Чортановци
- улична мрежа ..................................................
0.0610 км 43.857,41 дин
- кућни гасни прикључци.....................................
4 ком 80.823.94 дин
---------------------------------------Укупно:
124.681.35 дин
10. С.Виногради
- улична мрежа....................................................
0.009 км
10.360.51 дин
- кућни гасни прикључци......................................
1 ком
18.002.42 дин
----------------------------------------Укупно:
28.362.93 дин
11. Бешка
- улична мрежа....................................................
0.00 км
0.00 дин
- кућни гасни прикључци......................................
1 ком
18.407.61 дин
----------------------------------------Укупно:
18.407.61 дин
12. УКУПНО ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ 1- 11
13. Монтажа:
- монтажа КМРС .....................................................
- монтажа мерача ........ ............................................
- монтажа РС.............................................................
- монтажа МРС.........................................................

1.362.317.62 дин

5.00 ком
112.365.53 дин
0.00 ком
0.00 дин
1.00 ком
11.546,81 дин
0.00 ком
0,00 дин
---------------------------------------Укупно:
123.912,34 дин

УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
У СОПСТВЕНОЈ РЕЖИЈИ....................................

1.486.229,96 дин

8.2.

УЛАГАЊА ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ ОД ДРУГИХ
ИЗВОЂАЧА
1. Индивидуални, групни прикључци
- MРОС, МРС и РС.......................................................................
* МРС Костас А Захариа ..... .

127.349,00 дин

---------------------------------------------------------------------------------------------УКУПНО:
127.349,00 дин
УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
НА ГАСИФИКАЦИЈИ - ОД ДРУГИХ ……….………………
127,349,00_ дин
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8.3. УГРАЂЕНА ОПРЕМА
1. Инђија – КМРС и мерачи----------------------------2. Љуково – КМРС----------------------------------------3. Јарковци – КМРС--------------------------------------4. Крчедин – КМРС--------------------------------------5. Н.Карловци – КМРС----------------------------------6. Н.Сланкамен – КМРС--------------------------------7. Марадик – КМРС--------------------------------------8. Чортановци – КМРС----------------------------------9. Ст.Сланкамен – КМРС-------------------------------10. Сланкаменачки Виногради--------------------------11. Бешка – КМРС-----------------------------------------Укупно:

КМРС

56 ком
838.051,16 дин
0 ком
0,00 дин
1 ком
18.586,76 дин
2 ком
37.050,84 дин
1 ком
18.466,65 дин
3 ком
55.191,36 дин
2 ком
33.705,95 дин
5 ком
92.506,69 дин
0 ком
0,00 дин
1 ком
18.586,76 дин
1 ком
18.586,76 дин
========================
72 ком
1.130.732,93 дин

9. ПРЕУЗЕТЕ МЕРНЕ, МЕРНО- РЕГУЛАЦИОНЕ СТАНИЦЕ, КУЋНО
МЕРНО - РЕГУЛАЦИОНИ СЕТОВИ И ГАСОВОДИ
- Процењена вредност преузетих МРС………………………….
244.763,00 дин
- Процењена вредност преузетих РС.............................................
0.00 дин
- Процењена вредност преузетих КМРС.......................................
37.388,00 дин
========================
Укупно:
282.151,00 дин
УКУПНО ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ У СОПСТВЕНОЈ РЕЖИЈИ,
ОД ДРУГИХ ИЗВОЂАЧА, УГРАЂЕНА ОПРЕМА И
ПРЕУЗЕТЕ МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНЕ СТАНИЦЕ……..…...

3.026.462,89

10. УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 31.12.2013. ГОД _330.146.448,90
10.1. – УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ- ...................... 285.357.139,81
НАПЛАТИВА ПОТРАЖИВАЊА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ............... 215.089.978,73
1. Потраживања од домаћинстава за фактурисани гас---------------------- 124.893.734,23
1.1. стари дуг................................................. 46.896.618,41
1.2. последњи рачун..................................... 77.997.115,82
2. Потраживања од осталих потрошача за фактурисани гас....................160.463.405,58
2.1. стари дуг.................................................................109.546.761,27
2.1.1.буџетски корисници............................. 91.468.046,90
2.2. последњи рачун....................................................... 50.916.644,31
2.2.1.буџетски корисници............................. 7.576.932,01
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ДОСПЕЛА СПОРНА ПОТРАЖИВАЊА ЗА УТРОШЕНИ ГАС И КАМАТУ:
Утужена потраживања физичких лица............................................................... 11.925.134,53
Утужена потраживања правних лица и пријаве у стечајни поступак.............. 2.692.493,03
Потраживања од буџетских корисника –доспели протоколи и текућа потр...55.649.533,52
------------------------------------------------------------------------------УКУПНО:
70.267.161,08
ДУЖНИЦИ – ПРАВНА ЛИЦА- НАПЛАТА СУДСКИМ ПУТЕМ ИЛИ ЈЕ
ПОСТУПАК СТЕЧАЈА У ТОКУ
Купац
Износ
Број ИВ
______________________________________________________________________
- “Марина”С.З.Т.Р..............................................
76.088.02
2272/07
- “Метали” С.З.Л.Р..............................................
86.553.23
2271/07
- Марко-ин…………………………………….
282.718.62
617/09
- Унисацк доо …………………… ………….
169.782.90
989/09
- Роквел ……………………………………..
85.447.41
П 67/13
- “Унисак”пријава у стецајни поступак..............
53.131.80
ст.247/10
- “Aurum Qverkus”............................................
63.896.56 ИВ16616/2010
- “Бразда гроуп”доо..........................................
151.096.90
2081/2010
- “Унион-инжењеринг”ад..................................... 103.794.80
451/2010
- “Криваја-ин”.....................................................
74.326.13
452/2010
- “Ад-комерц”...................................................
24.504.57
ИВ 764/11
- “Теодора”СУР................................................
110.757.61
ИВ 8534/11
- “Београд-монтажа”........................................
23.037.71
П 10972/11
- “Унион-инжењеринг”ад..................................... 133.932.75
СТ 393/11
- “Шипад комерц” доо.........................................
479.103.25
Ст.266/2012
- “Црвени крст” Инђија.........................................
81.977.92
ИВ 278/12
- “Развојна банка Војводине”ад….……………
33.187.59
ст.30/2013
- “Гомбит”доо……………………………………
96.150.00
ст.4812/12
- “Бон-комерц”доо………………………………
183.793.70
ст.14/13
- “Бон-комерц”доо………………………………
379.211.56
ИВ1824/13
--------------------------------------------------------------------------------------------------2.692.493,03
----------------------------------------------------------------------------------------------------Над дужником „Унисак” доо је покренут стечајни поступак и на основу истог је извршена
пријава потраживања Привредном суду број 531 од 08.04.2010.године на основу Обавештења о
покретању стечајног поступка објављеног у „Сл.Гласнику РС” бр. 14/2010 од 17.03.2010. и
Решења Привредног суда у Београду бр. СТ.127/09 од 28.01.2010.
Над дужником „Шипад комерц“ д.о.о., покренут је стечајни поступак и на основу истог је
извршена пријава потраживања Привредном суду 05.10.2012. године, а на основу Обавештења
о покретању стачајног поступка објављеног у „Сл.гласнику РС“ бр. 77 од 07.08.2012. године и
Решења Привредног суда у Београду бр. Ст.266/2012.
Над дужником „Развојна банка Војводине“ а.д. Нови Сад, Решењем Привредног суда у Новом
Саду Посл.бр. 1.СТ.30/2013 од 08.04.2013. године покренут је стечајни поступак. У складу са
донетим решењем извршена је пријава потраживања заведена под бројем 972 дана
04.06.2013.године у износу од 33 хиљада динара. Књижење пословне промене је извршено
налогом 128 од 29.07.2013. године.
I

Над дужником „Гомбит“ д.о.о. покренут је стечајни поступак решењем Привредног суда у
Београду, број СТ 4812/2012 од 25.12.2012. године. По овом решењу правни сектор предузећа је
извршио пријаву потраживања у стечајном поступку која је евидентирана под бројем 186 од
01.02.2013.године у износу од 96 хиљада динара. Промена је у рачуноводству евидентирана
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налогом број 136 од 07.08.2013.године.
Решењем привредног суда у Сремској Митровици Посл.бр. 748. Ст. Број 14/2013 од 10.09.2013.
покренут је стечајни поступак над дужником „Бон комерц“ д.о.о. У складу са донетим
решењем, правна служба је извршила пријаву потраживања заведену под бројем 1821 на дан
23.10.2013. године на износ од 182 хиљаде динара. Промена по документу пријаве потраживања
у рачуноводству је евидентирана налогом 184 на дан 04.11.2013.године.
II

-

ДУЖНИЦИ – ФИЗИЧКА ЛИЦА- НАПЛАТА СУДСКИМ ПУТЕМ –ПОСТУПЦИ
У ТОКУ

Исправка потраживања од физичких лица – УТУЖЕНА ПОТРАЖИВАЊА
(У складу са чл. 28. ст. 9. Правилника о рачуноводству) ...................... 11.925.134.53 дин
Од тужених потрошача чије је дуговање исправљено у 2012. у износу од 9.712.304.90 у
2013. години је наплаћено 6.407.526.22 динара, а током 2013. године покренути су нови
судски спорови у износу од 8.620.355.85 динара. На дан 31.12.2013.године предузеће
има 398 активних судских спорова у којима су тужени потрошачи физичка лица.

III

ДУЖНИЦИ – БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ-ИСПРАВЉЕНА НЕНАПЛАЋЕНА
ПОТРАЖИВАЊА ИЗ 2009,2010,2011,2012 и 2013. ГОДИНЕ

На основу одлуке Управног одбора предузећа бр. 2365/1 од 25.12.2012. са буџетским
корисницима склопљени су нови протоколи за дуговање по рачунима од 01.03.2011. године до
30.09.2012. године за школе и вртиће са Општинском управом по рачунима за период од
01.09.2011. до 30.09.2012. године. Са Установом културни центар и Установом спорски центар
закључени су протоколи за укупна дуговања по рачунима закључно са новембром месецом
2012.године. Са Фудбалским клубом закључен је протокол за уплатау дуга закључно са
месецом новембром 2012. године на дванаест једнаких месечних рата. Све рате по наведеним
протоколима доспевају петнаестог у месецу.
шифра
0009138
0009141
0009143
0009229
0009557
0009147
0009150
0009140
0009145
0009148
0009154
0009153
0009198
0009243
0009239

потрошач
МИХАЈЛО ПУПИН ТС
ДУШАН ЈЕРКОВИЋ О.Ш.
ПЕТАР КОЧИЋ О.Ш.
РУЖА ЂУРЂЕВИЋ ЦРНА О.Ш.
БРАНКО РАДИЧЕВИЋ О.Ш.
22.ЈУЛ О.Ш.
БОШКО БУХА ПУ
ЈОВАН ПОПОВИЋ О.Ш.
ДР.Ђ.НАТОШЕВИЋ О.Ш.
С.БАЈИЋ ПАЈА О.Ш.
Ф.К. "ИНЂИЈА"
ОПШТИНСКА УПРАВА
УСТ."СПОРТСКИ ЦЕНТАР"
УСТАНОВА "КУЛТУРНИ
ЦЕНТАР"
К.Ц.-"КУЋА ВОЈНОВИЋА"

нови
протокол
из 2012
5934303.30
3714759.44
3230053.17
2445678.55
1839703.62
1873891.75
3457810.50
1582072.98
1726359.57
1425745.18
2905993.36
1057484.99
1048194.96
766769.68
767100.57
33775921.62

Број
рата
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
12
36
12
12
36

Износ
рате
164841.76
103187.76
89723.7
67935.52
51102.88
52052.55
96050.3
43946.48
47954.44
39604.03
242166.12
29374.59
87349.58
63897.47
63925.04
1243112.22

Узимајући у обзир скретање пажње ревизора приликом давања мишљења у извештају ревизије
Завршног рачуна за 2009. на висину и старост дуговања буџетских корисника, комисија је
током годишњег пописа извршила анализу дуговања и наплате потраживања буџетских
корисника код којих постоје нанаплаћена потраживања из 2009., 2010.,2011., 2012., i 2013.
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године: У складу са пописом извшеним 2013. године у пословним књигама предузећа извшен је
индиректан отпис ових потраживања у укупном износу од 83.123.835.14 динара. У 2013. години
уплаћено је од стране буџетских корисника и јевних предузећа 27.474.301.62 динара по
потраживањима за које је у 2012. години извршен индиректан отпис. је с
У марту месецу 2011. године са неким од буџетских корисника су склопљени протоколи о
начину измирења обавеза закључно са рачуном за фебруар месец 2011. године са начином
плаћања у 12, 24, 36 и шездесет једнаких месечних рата, и обавезом плаћања текуће
потрошње. Укупан износ по склопљеним протоколима је 55.520.854.21 динара а у 2012. години
су склопљени нови протоколи у укупном износу од 33.775.921.62 динара.
- Исправка потраживања од буџетских корисника из ,2009, 2010, 2011.,2012.и 2013.
године ( У складу са чл.28. став 8. Правилника о рачуноводству и уважавање
скретања пажње ревизора при давању мишљења на завршни рачун предузећа за
2009.год).
-Укупна исправка вредности потраживања од буџетских корисника ... 55.667.521.93
- Уплате исправњених потраживања у 2014. – корекција
- 17.988.41
________________________________________
Салдо на дан 31.12.2013.г. 55.649.533,52
10.2.ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА-------------------------------------------------- 36.484.675,89
Орочени депозити...................................................
55.000,00
Потраживања за дате авансе за мат.и услуге......
296.644,70
Потраживања од купаца за услуге........................
676.191,03
Потраживања од запослених (220000,221600,
221601,234000,038700,221400-601)....................
3.550.911,16
4.5. Потраживања за преплаћене порезе и допирносе.
693.491,01
4.6 Потраживања од фонда за зараде приправника....
499,35
4.7. Потраживања за уплаћене судске таксе.............
11.201,53
4.8. Потраживања за накнаде штете..........................
6.633,12
4.9. Потраживања за енергетски заштић.купце.......
14.797,12
4.9. Потраживања по датим позајм. за ликвидност ... 17.404.071,24
4.10. ПДВ по примљеним фактурама за 12/2013.......
8.038.783,58
4.11. Активна временска разграничења.....................
502.428,82
4.12. Одложено пореско средство.................................
5.103.731,68
4.13. Потраживања из специфичних послова.............
130.291,55
___________________________________________________________
УКУПНО:
36.484.675,89
a.
b.
c.
d.
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10.3. ПОТРАЖИВАЊА ЗА ГАСИФИКАЦИЈУ......................................... 8.304.633,20
1.Потраживања по фактурама за прикључке од правних лица -------------- 6.046.197,49
ВОЋАР-ИМПЕX ДОО .......................
421.115,93
ДИР.ЗА ИЗГ.ОПШТ.ИНЋИЈА........... 5.211.470,00
БОН-КОМЕРЦ ИНЖЕЊЕРИНГ.........
379.211,56
МЕСАРА СРЕМАЦ…………..............
27.013,00
МЕГАПЛАСТ СЗР...............................
7.387,00

-

2. Потраживања од грађана по фактурама за прикључке----------------- Инђија..................................................
1.160.062,26
- Љуково.................................................
250,00
- Јарковци..............................................
123.819,98
- Крчедин...............................................
33.252,00
- Нови Карловци...................................
231.192,15
- Нови Сланкамен..................................
229.696,85
- Марадик...............................................
103.658,91
- Чортановци..........................................
245.711,69
- Стари Сланкамен.................................
119.977,87
- Бешка....................................................
10.814,00

11. УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ НА ДАН 31.12.2013. ГОД

2.258,435,71

______ 218.745.302,13

11.1. ОБАВЕЗЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ................................................ 197.115.482,50
1. Обавезе добављачима----------------------------------------- 153.733.365,28
-“Србија-гас”.................................................... 145.549.673,84
- Обавезе другим добављачима ....................... 8.183.691,44
2. Остале обавезе из пословања ------------------------------- 43.382.117,22
3. –Дугор.обавезе по финан.кредиту........ 13.913.043,55
- Дугор.обавезе за стан солидар.............. 1.120.429,35
- Краткор.обавезе по фин.кредиту......... 20.869.565,16
- Краткор.обавезе са стан солидар.........
90.466,37
- Остале обавезе из пословања...............
35.200,00
- Обавезе за примљ.авансе за гас...........
3.861,77
- Обавезе по осн.кам. за стан сол............
2.066,95
- Обавезе ПДВ 12/13............................... 4.224.024,00
- ПДВ на обрач.мањак и расх.по попису
20.681,33
- Oбавезе за разграничене суд.трошк........ 206.586,52
- Обавезе према запосленима.................... 1.876.732,55
- Обавезе за порез на несипл.обав.запосл. 463.390,76
- Обавезе за доприн.пио на неиспл.обав.
556.068,91
11.2. ОБАВЕЗЕ ЗА ГАСИФИКАЦИЈУ................................................... 21.629.819,63
1.Обавезе добављачима------------------------------------ 80.952,20
-

“Летач” доо................................................ 53.965,20
“Републички геодетски завод”................ 13.163,00
„Унипрогрес“ доо..................................... 13.824,00
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2.Обавезе за примљене авансе---------------------------по уговору - правна лица........................

2.856.298,40
0,00

-по уговору -физичка лица ..................... 2.856.298,40
- Инђија.................................... 1.456.839,88
- Љуково................................... 156.222,00
- Јарковци................................
0,00
- Крчедин.................................
160.018,90
- Нови Карловци ...................
42.280,00
-Нови Сланкамен...................
177.333,60
- Марадик.................................
247.005,24
- Чортановци............................ 476.370,83
- Ст.Сланкамен......................... 103.579,20
- Сл.Виногради.........................
36.648,75
- Бешка.......................................
0,00
4. Остале обавезе---------------------------------

18.692.569,03

- Обрачунати приходи будућег периода.. 13.227.598,54
- Унапред обрачунати приходи............... 5.464.970,49
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12. ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2013.ГОДИНУ
Ред.
бр.
I
1

Група
конта

2
51

52

53

ОПИС

План за
2013. год.

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
Приходи од продаје гаса
Приходи од продаје робе и услуга
Приходи од прикључака
Приходи од употребе сопствених производа
Приходи од преуз.опреме без накнаде
УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
Трошкови материјала
Набавна вредност гаса
Трошкови материјала за израду учинака
Трошкови материјала за одржавање гасовода
Утрошени рез.делови за тек.инв.одрж.гасовода
Утрош.рез.делови за одрж.ост.основних средст.
Трошкови материјала за одрж.осталих осн.сред
Трошкови ситног инвентара и ХТЗ опреме
Трошкови канцеларијског материјала
Трошкови осталог режијског материјала
Остали помоћни материјал за гасоводе
Остали помоћни материјал за осталу опрему
Трошкови средстава за одрж.хигијене
посл.прост.
Трошкови електричне енергије
Трошкови горива
Трошкови грејања
Трошкови зарада,накн.зарада и ост.лични
расходи
Трошкови бруто зарада запослених
Трошкови пореза и допр.на терет послодавца
Трошкови накнада по уговору о делу и
повр.пословима
Трошкови накнада члан.управног и над. одбора
Солидарна помоћ запосленима
Трошкови дневница службеног пута
Трошкови превоза запослених
Трошкови путарина, превоза и смештаја на
сл.путу
Трошкови отпремнина
Трошкови јубиларних награда
Трошкови осталих накнада по нормативном
акту-пакетићи деци запослених
Трошкови по уговорима омладинских задруга
Трошкови производних услуга
Трошкови услуга на изради учинака
Трошкови услуга превоза
Трошкови поштанских услуга
Трошкови услуга одржавања гасовода
Трошкови услуга одржав.осталих
основ.средстава
Трошкови закупнине
Трошкови огласа
Трошкови комуналних услуга
Трошкови осталих производних услуга
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Реализација
31.12.2013.год.

790567500.00
1100000.00
19000000.00
3000000.00
0.00
813667500.00

727181041.87
845024.66
19808968.94
1375694.43
282151.00
749492880.90

668140000.00
1500000.00
900000.00
10000000.00
500000.00
100000.00
1150000.00
900000.00
50000.00
500000.00
300000.00

624442910.15
576812.56
295475.61
5375991.51
657885.66
67502.24
791043.04
896071.15
24938.00
244976.54
101182.43

150000.00
450000.00
2300000.00
450000.00

117732.18
281515.84
1966421.21
273932.19

36109200.00
8907300.00

35784214.98
8767361.88

2649000.00
908000.00
100000.00
50000.00
800000.00

2558371.00
671334.00
74079.00
0.00
709608,56

50000.00
400000.00
352000.00

20933,00
0,00
342891,34

150000.00
2000000.00

116160,00
926316,35

1500000.00
50000.00
600000.00
850000.00

738168,00
0,00
599938,81
1817782,70

320000.00
350000.00
700000.00
100000.00
100000.00

348434,93
198667,28
590000,00
88362,80
162966,62

54
55

Трошкови амортизације и резервисања
Трошкови амортизације
Нематеријални трошкови
Трошкови интелектуалних услуга и стручног
усавр.
Трошкови непроизводних услуга на гасоводима
Трошкови осталих непроизводних услуга
Трошкови репрезентација-прославе,јубилеји и
покл.мање вредности
Трошкови интерне репрезентације
Трошкови екстерне репрезентације
Трошкови осигурања
Трошкови провизије платног промета
Трошкови чланарина
Трошкови пореза који не зависе од резултата
Трошкови вештачења и судских такси
Трошкови огласа у штампи-јавне набавке
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК
ПОСЛОВНИ ГУБИТАК

II
1

2

III
1

2

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
Приходи од камата из дужничко поверил.односа
Остали финансијски приходи
Приходи од курсних разлика
УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
Расходи камата из дужницко поверилачких
односа и по кредитима
Негативне курсне разлике
Остали финансијски расходи
УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
ФИНАНСИЈСКИ ДОБИТАК
ФИНАНСИЈСКИ ГУБИТАК
НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ И
РАС.
НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ
Наплаћена исправљена потраживања
Остали непоменути приходи
Ванредни приходи
УКУПНИ НЕПОСЛОВНИ ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ
НЕПОСЛОВНИ ВАНРЕДНИ РАСХОДИ
Исправка потраживања
Издаци за образовање,културу,спорт и др.
Отпис потраживања
Ванредни расходи
УКУПНИ НЕПОСЛОВНИ ВАНРЕДНИ РАСХОДИ
НЕПОСЛОВНИ ДОБИТАК
НЕПОСЛОВНИ ГУБИТАК

21

23000000.00

23220710,75

750000.00
1380000.00
1000000.00

760765,55
1320272,97
1075552,01

250000.00
300000.00
450000.00
900000.00
700000.00
300000.00
1300000.00

239281,48
306259,32
385444,20
740620,24
1023656,19
92890,34
1318225,63

300000.00
250000.00

394950,19
133925,00

775315500.00
38352000.00

721642535,43
27850345,47

15000000.00
50000.00
50000.00
15100000.00

30035753,43
0,00
31301,10
30067054,53

11000000.00
500000.00
20500.00
11520500.00
3579500.00

13063280,05
87545.32
55091,00
13205916.37
16861138.16

24000000.00
100000.00
100000.00
24200000.00

38999324,38
0,00
421901,49
39421225,87

50000000.00
8000000.00
5500000.00
48000.00
63548000.00

65060733,09
7987944,00
701494,47
51855,39
73802026,95

39348000.00

34380801,08

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Ред.
бр.
I
II

План за
2013. год.
852967500.00
850384000.00
2583500.00
0.00

ОПИС
УКУПНИ ПРИХОДИ
УКУПНИ РАСХОДИ
УКУПАН ДОБИТАК
УКУПАН ГУБИТАК

Реализација
31.12.2013.год.
818981161,30
808650478.75
10330682.55
0.00

13. О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Предузеће је и поред пуно тешкоћа које је са собом носила протекла година, успело да
заврши све планиране радове на изградњи и одржавању дистрибутивне мреже, обави
дистрибуцију гаса у континуитету и при том оствари позитиван финансијски резултат од
10.330.682,55 динара. У складу са важећим пореским прописима обрачунати порез на остварени
добитак износи 2.009.005,00 динара. Ефекат кумулативних разлика обрчуна пореске и
рачуноводствене амортизације исказан као одложени порески расход периода износи
6.196.541,23 динара, што доводи до нето добитка предузећа за распоређивање у износу од
2.125.136,31 динара.
Финансијски гледано нето добитак није велики, али узимајући у обзир чињеницу да је током
године било више корекција продајне цене енергента која је свакако довела до смањења
потрошње у физичком обиму, што је за последицу имало остварење мањих прихода од продаје
гаса, овакав резулат је задовољавајући. У 2013. години производњу је обуставило предузеће
„Монбат“ које је било значајни потрошач енергента и чија је потрошња планирана за 2013.
годину.
Решењем Агенције за привредне регистре Републике Србије БД 88452/2013 од 14.08.2013.
године, а на основу Акта о процени вредности капитала уписана је промена података о
основном капиталу.
Током године предузеће је своје обавезе према добављачу ЈП „Србијагас“ измиривало по
планираној динамици, тако да није било прекида у испоруци природног гаса. Како је добављач
ЈП “Србијагас“ у мају месецу инсистирао да све доспеле обавезе буду измирене, предузеће је у
поступку јавне набавке и уз сагласност представника оснивача реализовало кредит за
ликвидност у износу од 40.000.000,00 динара. Целокупан износ средстава из кредита уплаћен је
у корист добављача ЈП“Србијагас“-а по основу измирења доспелих обавеза. Кредит је
динарски, са роком отплате од 2 године, са 24 једнака динарска ануитета и ефективном
каматном стопом од 14,51% на годишњем нивоу.
У цињу благовременог плаћања доспелих обавеза, предузеће је било принуђено да појача
наплату потраживања код свих корисника. На дан 31. децембра 2013. године, предузеће је
имало 398 судских спорова против својих дужника (физичких лица) ради наплате дуга.
Сагледавајући целокупно пословање и активности предузећа у 2013-ој години, можемо
закључити да је протекла пословна година успешно окончана.

Директор
__________________
Суџум Добривоје
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