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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА САКУПЉАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 

И  ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“  ИНЂИЈА  
ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

 
1. УВОД 

 
1.1. Основни подаци 

 
Пуно  пословно  име  :  Јавно  предузеће  за  сакупљање  и  одлагање  отпада  и 
одржавање депонија „ИНГРИН“ Инђија 
Скраћено пословно име: ЈП „ИНГРИН“ Инђија 
Матични број: 20632348 
ПИБ: 106565293 
Правна форма: Јавно предузеће 
Седиште: Инђија, Цара Душана бр.1 
Претежна делатност: 3821 Третман и одлагање отпада који није опасан 
 

 

1.2. Оснивање 
 
Јавно  предузеће  за  сакупљање  и  одлагање  отпада  и  одржавање  депонија 

„ИНГРИН“ Инђија ( у даљем тексту: Јавно предузеће) основано је Одлуком о оснивању 
Јавног предузећа  за  сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“ 
Инђија,  коју  је донела Скупштина општине Инђија, на седници одржаној 05.фебруара 
2010.године, а у Регистар привредних субјеката уписано je 08. априла 2010. године. 

 
Правни основ за доношење Одлуке о оснивању Јавног предузећа за сакупљање 

и одлагање отпада и одржавање депонија  „Ингрин“ Инђија , садржан је у члану  4. став 
3.  Закона  о  јавним  предузећима  и  обављању  делатности  од  општег  интереса 
(„Службени  гласник РС“ бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 123/07), члану  7. и члану 32. став 1. 
тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени  гласник РС“, број  129/07), члану 8. 
Закона о комуналним делатностима („Службени  гласник РС“ бр. 16/97 и 42/98) и члану 
37.  став  1.  тачка    8.  Статута  општине  Инђија  („Службени  лист  општина  Срема“,  број 
16/08 и 23/08). 

 
На основу новог Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012 и 

116/2013) извршене су и корекције Оснивачког акта како би био усклађен са истим, те 
је донета Одлука о промени оснивачког акта број 02‐143/2013 –  I и Одлука о измени 
одлуке о промени оснивачког акта број 02‐322/2013– I.  
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1.3. Запослени 
 
ЈП  „ИНГРИН“    Инђија  у  2015.  години  је  имало  три  стално  запослена:  једног  

дипломираног аналитичара заштите животне средине,  једног дипл.инж.менаџметна – 
мастер (смер инвестициони менаџмент) и једног дипл.инж.заштите животне средине – 
мастер.  Једном  запосленом мирију  радни  однос  на  неодређено  време.  ЈП  „ИНГРИН“ 
2015. гдоину завршава са три запослена. 

  
 

1.4. Критеријум за исплату накнада НО 
 

 
Скупштина Општине Инђија је на седници одржаној 18. јула.2013. године донела 

Решење  о  разрешењу  Управног  одбора  у  складу  са  новим  Законом  о  јавним 
предузећима  („Сл.гласник  РС“  бр.119/12).  На  истој  седници  СО  Инђија  је  донела 
Решење  о  именовању  Надзорног  одбора  у  складу  Законом  о  јавним  предузећима 
(„Сл.гласник РС“ бр.119/12). 
 

Надзорни одбор  Јавног предузећа по Статуту има председника и два члана од 
којих се именује  један члан из реда запослених. Оснивач  је именовао председника и 
једног  члана  Надзорног  одбора  на  мандатни  период  од  четири  године.  Из  реда 
запослених  није  именован  члан  јер  запослени  у  тренутку  именовања  не  испуњавају 
услове одређене Законом, а везане за неопходно искуство на руководећем положају.  

 
Председника и члана Надзорног одбора предложила је Комисија за кадровска и 

административна питања,  док ће  се представник  запослених изабрати кад предузеће 
почне са редовним радом и буде имало запослене и то на начин утврђен Статутом. 

 
Критеријум за исплату накнаде за рад чланова и председника Надзорног одбора 

је  регулисан  Одлуком  о  утврђивању  висине  накнаде  председнику  и  члановима 
надзорног  одбора  бр. 43‐9/2013‐I  од 28.11.2013.  године  коју  је  донела  СО Инђија  на 
сеници одржаној 28.11.2013. године.  

 
Накнада за рад утврђује се у одређеном проценту од просечне зараде остварене 

на  територији  Републике  Србије  без  пореза  и  доприноса  према  последњем 
објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, и то: 

 члану Надзорног одбора из реда локалне самоуправе,  у висини 50%, 

 члану Надзорног одбора из реда запослених, у висини 40%, 

 председник Надзорног одбора за свој рад има право на накнаду у висини 
накнаде  утврђене  за  рад  члана  Надзорног  одбора  из  реда  локалне 
самоуправе увећану за 10%. 

 
  Председнику  и  члановима  Надзорног  одбора  припада  горе  наведена  накнада 
само  за  рад  и  резултате  рада  којима  је  постигнута  потпуна  (100%)  реализација 
Програма  пословања  јавног  предузећа,  која  се  сагледава  тромесечно  и  о  чему  јавно 
предузеће  подноси  оснивачу  усвојене  извештаје  о  степену  реализације  Програма 
пословања. 
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  За  реализацију  Програма  пословања  која  је  нижа  од  потпуног,  100% 
реализованог Програма пословања, јавно предузеће ће извршити сразмерно умањење 
накнаде. 
 

2. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
На  парцели  Регионалне  санитарне  депоније  (1710/9  КО  Крчедин)    до  сада  су 

изграђене  две  касете  за  депоновање  отпада  са  рампом  за  силаз  камиона  као  и  са 

комплетном  изолацијом,  системом  за  прикупљање  процедних  вода,  биотрновима, 

сабирним  бунарима  и  туцаничким  путевима,  платои  за  секундарне  сировине, 

саобраћајнице,  интерне  саобраћајнице,  трафостаница,  комплекс  је  ограђен  жичаном 

оградом, засађено је око 1.300 садница. 

Услед  укидања Фонда  за  заштиту животне  средине од  кога  је општина Инђија 

добила бесповратна  средства  за изградњу прве фазе депоније,  дошло  је до обуставе 

исплате преосталих уговором додељених средстава, па је наставак радова на изградњи 

депоније привремено заустављен. 

У  2015.  години  највеће  ангажовање  запослених  је  било  усмерено  на 

проналажење  средстава  за  наставак  изградње  регионалне  санитарне  депоније  са 

ресорним  министарством  (МПЗЖС)  као  и  стална  комуникација  и  координација  у 

проналажењу модела за исплату средстава која потражује општина Инђија додељених 

Уговором са Фондом за З.Ж.С. Почетком 2015.  године Министарство пољопривреде и 

заштитом животне  средине,  исплатило  је  заостала  дуговања  која  потражује  општина 

Инђија на основу Уговора о суфинансирању регионалне санитарне депоније у Инђији, у 

висини од 59.211.192,73 динара на рачун општине Инђија. 

Представници  ресорног  министарства  пољопривреде  и  заштите  животне 

средине као и представници Покрајинског секретеријата за урбанизам, градитељство и 

заштиту животне средине, су у току 2015. године у више наврата посетили регионалну 

депонију, где су им запослени презентовали стање регионалне депоније. Након посете 

ресорног министарства као и Покрајинског секретеријата за урбанизам, градитељство и 

заштиту  животне  средине,  констатовано  је  да  је  наставак  изградње  регионалне 

депоније неопходно како би се депонија ставила у функицу. 

Сходно  томе  запослени  су  били  ангажовани  на  сталну  комуникацију  са 

надлежним  министарством  (МПЗЖС)  као  и  са  надлежним  Покрајинским 

секретаријатом за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине. 

Отварањем  поглавља  27.  за  пријем  Србије  у  ЕУ,  које  се  односи  на  заштиту 

животне  средине  дошло  је  до  бројних  састанака  на  тему  завршетка  изградње 

регионалне санитарне депоније у Инђији. Већина састанака је одржана у другом делу 

2015. године.  
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Запослени  су  учествовали  и  на:  ТAIEX‐Радионица  о  управљању  отпадом, 

организована  у  сарадњи  са:  Министарством  рударства  и  енергетике,  Министрство 

пољопривреде  и  заштите  животне  средине,  Изградња  институција  јединица  ‐  ТАИЕX 

инструмента,  Генерални директорат  за  проширење,  Европска  комисија.  Радионицу  је 

организована  од  стране:  Техничка  помоћ  Инструмент  за  размену  информација, 

Европска  комисија.  Запослени  су  презентовали  пројекат  регионалне  депоније. 

Констатовано је да се пројекат мора и трeба привести крају, тј., да је неопходно да се 

пројекат заврши. 

Представници  ЈП“ИНГРИН“  Инђија  учествовали  су  на  дводневном  Немачко‐

Српском форуму на тему рециклаже и одлагања отпада, у организацији Министарства 

пољопривреде  и  заштите  животне  средине,  где  је  Немачким  инвеститорима  и 

представницима ЕУ предстваљен пројекат регионалне санитарне депоније у Инђији и 

тренутна  ситуација,  након  чега  је  одржано  неколико  састанака  са  представницима 

нашег  министарства  и  Немачких  предузећа  са  циљем  проналажења  финансијских 

средстава потребних за завршетак изградње регионалне депоније. 

Потом  су  у  октобру  такође  одржани  састанци  са  представницима  МПЗШС  и 

представницима  ИМГ‐а,  међународне  организације  која  спроводи  ЕИПС  програм 

(програм  подршке  инфраструктурним  пројектима  у  области  животне  средине  који 

финансира  СИДА),  Шведска  агенција  за  развојну  сарадњу.  Састанци  су  одржани  у 

просторијама ЈП“ИНГРИН“, и у АП Војводини где су били и представници Покрајинског 

секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, где су заполени 

презентовали  шта  је  до  сада  урађено  и  колико  је  средстава  потребно  да  се  заврши 

изградња  регионалне  депоније.  Констатовано  је  да  ће Шведска  агенција  за  развојну 

сарадњу „СИДА“  размотрити предлог наставка финансирања регионалне депоније до 

стављања у функцију. 

Такође  је  у  2015.  години  одржан  је  састанак  са  представницима  Управе  за 

капитална  улагања  АП  Војводине  и  Покрајинског  секретаријата  за  урбанизам, 

градитељство и заштиту животне средине. Разговарано  је о могућности финансирања 

дела    пројекта  регионалне  депоније.  Констатовано  је  да  се  пројекат  мора  и  трба 

привести крају, тј., да је неопходно да се пројекат заврши. 

Састанци  су  током целе 2015.  године одржавани и  са разним представницима 

страних  и  домаћих  фирми  која  се  баве  одлагањем  одпада,  која  су  показала  велико 

интересовање  за  улагање  у  регионалну депонију,  састанци  ће  се  наставити и  у 2016. 

години. 

Неки од представника: 

‐ „EUROTEC“ Италија; 

‐ „HELECTOR“ Грчка; 
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‐ „PWW“ Аустрија‐Србија; 

‐ „BRANTNER“ Аустрија‐Србија;  

‐ „GORENJE – Дивизије Екологија“ Словенија; 

Од Покрајинског  секретаријата  за урбанизам,  градитељство и заштиту животне 

средине  је  обезбеђено  100  садница,  које  смо  засадили  на  комлексу  регионалне 

санитарне депоније. 

Поправљени  стубови,  заштитна  жица  и  санирана  мања  оштећења  на  самој 

депонији.  Обзиром  да  је  неопходно  одржавање  комплекса  Регионалне  санитарне 

депоније, константно је кошено комплексу (површине од 7Ха) самоходном косилицом, 

тримером као и уништавање корова (Амброзија) прскањем хемиским средствима које 

је неопходно. 

У  току  2015.  године  вршено  је  константно  испумпавање  атмосферске  воде  из 

касета  за  депоновање  отпада.  Коришћење  пумпног  агрегата    је  неопходно  из  више 

разлога  а  пре  свега  због  обавезе  уклањања  атмосферске  воде  из  касета  депоније    и 

упојних бунара, како би се спречило њихово пропадање и оштећење слојева изолације 

касета депоније.  Пумпни агрегат је од 01.01.2015. до 31.12.2015. године радио 627 сати 

и испумпао око 31300  mᶟ воде. 

У  циљу  развијања  свести  становништва,  успостављена  је  одлична  сарадња  са 

Невладиним  сектором  на  територији  општине  Инђија,  основним  школама,  а  све  у 

смислу  развоја  пројеката  из  области  заштите  и  очувања животне  средине.  Резултати 

ових пројеката ће бити видљиви у наредном периоду. 

Запоселни  су  похађали  једнодневне  семинаре  и  конференције  који  су 

организовани  током  године,  теме  семинара  су  биле  између  осталих  и  одрживо 

управљање  комуналним  отпадом  организован  од  стране  надлежног  министарства  и  

обука за писање пројеката и аплицирање за средства од ЕУ и сл. 

 

3. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 
ЗА 2015.ГОДИНУ 

По готовинском основу планирано средстава за 2015. год. у износу 8.214.000,00 
дин., повучено средстава из буџета СО Инђија за 2015. у износу од 8.046.400,76 дин. Од 
повучених 8.046.400,76 дин. оприходовано у пословним књигама за 2014. год. у износу 
845.482,84 дин., потраживања од ПДВа у износу од 341.648,00 дин. враћена у Буџет СО 
Инђија.  Потраживање  од  Буџета  за  2016.  год.  у  износу  од  175.507,87  дин. 
оприходовано у 2015. год. Повучена 8.046.400,75‐потразивање из 2014. год. 845.482,84 
‐враћен  ПДВ  341.648,00+потаживање  за  2016.  год.  175.507,87=7.034.777,79.  дин. 
приход  СО  Инђија  2015.год.+  субвенција  ст.пракса  252.584,00=7.287.361,79  укупан 
приход 2015. год. (позиција биланс успеха АОП 1001). 

 
I  СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА  

1  Повучено средстава из буџета у 2015. год.  8.046.400,76 

2  Враћено средстава ‐ПДВ у 2015. год. 341.648,00 

3  Потраживање од буџета за 2014. год.  845.482,84 

4  Потраживање од буџета за 2015. год.  175.507,87 
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II ПРИХОДИ 
Ред.бр.  Извори прихода  Планирано у 2015. год. Остварено у 2015. год. 

А.   Укупни приходи 8.466.584,00  7.287.361,79

1.   Буџет Општине Инђија 8.214.000,00  7.034.777,79

2.   Приход виших ниво власти 252.584,00  252.584,00

 
III   РАСХОДИ 
Ред.бр.  Опис  Планирано у 2015. год.  Остварено у 2015. год.

  Укупни расходи  8.214.000,00  7.431.757,27

512  Ситан Инвентар  110.000,00  97.358,23

512  Канцелариски материјал  80.000,00  65.419,98

513  Гориво и мазиво  876.280,00  602.174,99

520  Бруто зараде  2.852.400,00  2.701.790,50

521  Доприноси на т.послод  531.000,00  622.881,50

525  Бруто стручна пракса  262.687,00  252.584,00,

525  Бруто комисија    23.734,00

526  Накнада надзони одбор бруто  810.600,00  753.429,00

529  Трошкови доласка и одласка  90.000,00  73.469,00

529  Службени пут  10.000,00  1.110,00

529  Остали лични расходи и помоћи 28.000,00  9.000,00

531  Трошкови моб.телефона  75.000,00  54.811,242

532  Трошкови одржавања  312.408,00   425.551,42

540  Трошкови амортизације  63.000,00  62.948,00

550  Непроизводне услуге  2.262.312,00  1.621.872,19

551  Трошкови репрезентације  55.000,00  32.113,80 

552  Осигурање  28.000,00  26.673,70

553  Трошкови платног промета 10.000,00  1.144,20

559  Таксе   10.000,00  3.000,00 

560  Финансиски расходи  10.000,00  691,42

 
 
IV  ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТ 
Ред.бр.  Опис  Планирано у 2015. год. Остварено у 2015. год. 

А.   Укупни приходи 8.466.584,00  7.287.361,79

Б.   Укупни расходи 8.466.584,00  7.431.757,27

В.   Пословни губитак  (А‐Б) 0  144.395,48

 
 
V ОСТАЛИ ПОДАЦИ 

Ред.бр.  Опис  Планирано у 2015. год. Остварено у 2015. год. 

1.  Број месеци пословања 12  12

2.  Број запослених  3  3

3.  Структура основног капитала  238.000,00  238.000,00

 
 
 
 
 
 



lrlaeeurraj o paAy n Qruaucujcxotvt
oparalbe ornaAa h oApxaBane 4enoHnja
Ocxneavy Ha pa3Marpalbe.

nocnoBarby Jaexor npep,yaeha 3a caKynrbarbe Ll

,,VIH|PVIH" Vln\nja ga 2015.roAhHy AofiaB/ba ce

HA.]IOMEHE:

Cau nprna4ajyhr rpourKc,Bh xoje ce o4Hoce Ha noc/roBny 2015. ro4uHy l6unn onn
ncnnaheHm nnn nel cy KrbhlKeHn y 20L5. ro4nHn, a npnnul cpeAcraBa he 6wu y xape4xoj
I o AAHr xa4 he ucta 6utu on pr4xoAoBa Ha.

flocaoexh ry6nrar sa 20L5. roAuHy y r43Hocy o4 144.395,48
pa3nnllhTfl AhHaMr4Ke HacTaHKa TpolxKoBa n npunuBa cpeAcTaBa 3a
lAa\nja.

fy6nrax 144.395,48 AhHapa he y r-leaocru 6ntu noKphBeH
go6nrut nz panujux roAr H a (20L2. n 20L3.), y x a pe4x oj r o AvtHA.

AnHapa Je pe3ynrar
ncre A 6yr,rera CO

h3 HepacnopefeHe

HepacnopefeHa 4o6rat ns 20t4. roAuHe y h3Hocy o4 363.163,75 gnnapa je no

opr4qrf HaA3opHor o.q6opa pacnopefexa y 2015. roAAHtA vlroi
80 o/o y r43Hocy o4 290.531,00 4raxapa apaheHo ocHnBaqy
L5 %y r43Hocy op,54.475,00 4nHapa npeHero y craryrapHe pe3epBe

5Toy utuocy o,q 18.157,75 gnnapa 3a ocra/le HaMeHe no craryry.

Cpe4craa y h3Hocy 290.531,00 AHHapa cy ynnaheHa 6ygery CO Vn4nia OL.L2.20L5 roAhHe
y qenocrl4.

3axruy,rax je 4a noeyr{eHa cpeAcrBa y roKy roAhHe He Mory 6utu ncra npraxo4y xojn
je ucxasau Kpo3 3aKoHoM nponucaue o6pacqe y3 nphMeHy npaBt4.nHhKa o KoHTHoM oKBHpy

sa npe,4yaeha.
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