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ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

Нови Сад, 21.01.2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ
Пословно име: ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад
Седиште: Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад
Претежна делатност: 7112
Матични број: 08761809
ПИБ: 102094162
ЈББК: 80995
Надлежни секретаријат: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Делатност Јавног предузећа:
Претежна делатност ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад је инжењерска делатност и техничко саветовање,
са шифром ове делатности: 71.12.
Делатност ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад од општег интереса утврђена Законом о водама („Сл.гласник
РС“, бр.30/2010, 93/2012 и 101/2016) и Покрајинском скупштинском одлуком о Јавном водопривредном
предузећу „Воде Војводине” („Сл. лист АПВ“ бр. 53/2016. од 28.09.2016.) је:
 уређење водотока и заштита од штетног дејства вода;
 уређење и коришћење вода;
 заштита вода од загађивања.
У Предузећу се обављају и друге делатности којима се не омета извршавање водне делатности, већ
доприноси бољем и потпунијем искоришћавању расположивих ресурса.
Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, за 2018. годину донео је Надзорни
одбор ЈВП „Воде Војводине“ на 46. седници одржаној 28.12.2017. године, на који је Покрајинска влада дала
сагласност решењем бр. 023-83/2017 од 10.01.2018. године.
Прве измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2018.
годину, Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ усвојио је на 50. седници одржаној 03.04.2018. године, на
које је Покрајинска влада дала сагласност решењем бр. 023-21/2018 oд 13.04.2018. године.
Друге измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2018.
годину, Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ усвојио је на 54. седници одржаној 25.06.2018. године, на
које је Покрајинска влада дала сагласност решењем бр. 023-45/2018 oд 25.07.2018. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА
Програм одржавања и функционисања система за одводњавање
Програм радова на одржавању и функционисању система за одводњавање за 2018. годину утврђен је на
основу процене наплате накнаде за одводњавање у 2018. години.
У табели у наставку дато је поређење извршених радова са планираним вредностима.
Табела бр. 1: Степен реализације програма одржавања и функционисања система за одводњавање I – XII 2018.
Позиција
1

2

Радови на ДKM (са додатним уговарањем и Х. И.)
ХМО
Електрична енергија за црпне станице

1
2
3

Уговорено до
31.12.2018.

План

Σ

Реализација
I –XII 2018.

3

974.000.000
54.000.000
104.400.000
1.132.400.000

%
4:2

4

953. 024.300
54.000.000
104.400.000
1.111.424.300

5

951.866.271
47.708.421

108.584.858
1.108.159.550

98%
88%
104%
99%

Детаљан преглед планираних и реализованих радова у извештајном периоду дат је у табели у наставку.
Табела бр. 2: Преглед извршених радова на редовном одржавању система за одводњавање у периоду I – XII 2018.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ РАДА
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ
II РЕДОВНИ РАДОВИ
III ПОСЕБНИ РАДОВИ
IV РАД ВАН НОРМАТИВА
V РАДОВИ ЗА ДОДАТНО УГОВАРАЊЕ
VI ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
VII ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕКО РЕГИОНАЛНИХ ХИДРОСИСТЕМА
УКУПНО СА ПДВ:

ПЛАН ЗА
2018. ГОД.
351.523.651
282.105.526
351.058.231
6.857.815
185.374.647
10.000.000
25.480.130
1.132.400.000

%
ИЗВРШЕНО :
ПЛАН.
100%
121%
66%
51%
144%
0%
120%
98%

ИЗВРШЕНО
I- XII 2018.
351.739.925
340.655.793
230.217.155
3.470.097
151.547.764
30.528.816
1.108.159.550

Реализација позиције групе радова II износи121 % јер је акценат стављен на уклањање биљне вегетације
где због повољнијих цена радова остварује већи ефекат на каналској мрежи.
Извршење позиције V је 144 % због радова по уговору из 2017. год који су окончани у 2018.
У 2017. години Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је спровео
конкурс за уређење каналске мреже у оквиру Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног
земљишта, на основу којег је ЈВП у поступцима јавних набавки изабрало извођаче и уговорило радове у
вредности од 917 милиона динара. У реализацији програма учествовало је 40 општина/градова.
Радови по Конкурсу из 2017. године реализовани су у целости, односно вредност реализованих радова
износи 917 милиона динара.
Табела бр. 3: Реализација радова на уређењу каналске мреже по Конкурсу АПВ за уређење каналске мреже – 2017.
Р.
б.
1
2
3

Радови на уређењу
каналске мреже Конкурс АПВ 2017.
суфинансирање са
општинама
Бачка
Банат
Срем
∑

Уговорна
вредност
412.878.050
399.997.949
104.203.000
917.078.999

Учешће АПВ
214.265.000
211.532.000
54.203.000
480.000.000

Учешће
општине
198.613.050
188.465.949
50.000.000
437.078.999

Извршени
радови
2017.
135.352.864
110.070.093
11.124.654
256.547.611

Извршени
радови
2018.

%
реализација :
уговорено

277.525.186
289.927.849
93.078.346
660.531.381

100%
100%
100%
100%

Уговорено је уређење каналске мреже на територији АПВ у дужини од 2.035 km. До 31.12.2018. уређено
је укупно 2.035 km, како је приказано у табели у наставку.
Табела бр. 4: Радови на уређењу каналске мреже – Конкурс АПВ из 2017. године
Р.
б.

Планирано уређење
каналске мреже
(km)

Подручје
1
2
3

Бачка
Банат
Срем
∑

Реализовано уређење
каналске мреже до
31.12.2018. (km)
959
938
138
2.035

%
реализација : план
959
938
138
2.035

100%
100%
100%
100%
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И у 2018. години Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је спровео
конкурс за уређење каналске мреже у оквиру Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног
земљишта, на основу којег је ЈВП спровело поступке јавне набавке за избор извођача за радове у укупној
вредности од 484 милиона динара. Кроз ове радове планирано је уређење 1.528 km каналске мреже. У
реализацији програма учествују 33 општине/града. Рок за реализацију уговорених радова је 20.12.2018.
године. Због кашњења уплата аванса од стране појединих локалних самоуправа, за 11 уговора је продужен
рок за реализацију радова до 30.06.2019. године.
Вредност извршених радова по Конкурсу из 2018. године до 31.12.2018. износи 358 милиона динара или
74% од уговорених радова.
Табела бр. 5: Реализација радова на уређењу каналске мреже по Конкурсу АПВ за уређење каналске мреже – 2018.
Радови на уређењу каналске мреже Конкурс АПВ 2018. суфинансирање
са општинама

Р.
б.

Бачка
Банат
Срем

1
2
3

∑

Уговорна
вредност
199.210.834
219.857.558
64.571.308
483.639.700

Учешће АПВ
51.486.911
57.524.346
16.988.743
126.000.000

Учешће
општине
147.723.923
162.333.212
47.582.565
357.639.700

Извршени
радови
2018.

%
реализација :
уговорено

165.836.991
166.647.554
25.226.191
357.710.736

83%
76%
39%
74%

Уговорено је уређење каналске мреже на територији АПВ у дужини од 1.528 km. До 31.12.2018. уређено
је укупно 1.165 km, како је приказано у табели у наставку.
Табела бр. 6: Радови на уређењу каналске мреже – Конкурс АПВ из 2018. године
Р.б.
1
2
3

Планирано уређење
каналске мреже
(km)

Подручје
Бачка
Банат
Срем
∑

Реализовано уређење
каналске мреже
до 31.12.2018. (km)
669
767
92
1.528

%
реализација : план
655
475
35
1.165

98%
62%
38%
76%

Програм одржавања заштитних водних објеката
На територији АП Војводине, у циљу обезбеђења општег интереса у области вода, за 2018. годину
планирани су радови за редовно одржавање заштитних објеката, одбрану од поплава и инвестициони
радови на заштитним објектима. Програм радова је утврђен према потребама водне делатности на подручју
АП Војводине, у складу са техничким критеријумима и нормативима.
Заштитни водни објекти, насипи, регулисана речна корита и регулационе грађевине, објекти за заштиту
од ерозија и бујица, бране, ретензије, акумулације и вишенаменски хидросистеми чине окосницу система
заштите од поплава, који штите угрожено подручје АП Војводине.
Програмом су обухваћени радови на редовном одржавању заштитних објеката, изградња,
реконструкције и регулационо санациони радови на заштитним водним објектима.

Редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних водних објеката и
заштита од штетног дејства вода
Редовно одржавање заштитних водних објеката је основна превентивна мера за обезбеђење нормалних
услова за протицање великих вода и спровођење одбране од поплава.
За ову намену у 2018. години предвиђена су средства у износу од 350 милиона динара (291,66 милиона
динара без ПДВ-а), у оквиру Годишњег програма Буџетског фонда за воде АПВ.
Вредност извршених радова у периоду I - XII 2018. износи 289,03 милиона динара, односно 99,10%
уговорене вредности.
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Табела бр. 7: Радови на редовном одржавању заштитних објеката у периоду I - XII 2018.
Назив позиције

Извршено
I – XII 2018.

Уговорено

I Насипи
II Регулисани водотоци и регулационе грађевине
III Опрема за одбрану од поплава
IV Објекти за заштиту од ерозије и бујица
V Бране, ретензије и акумулације (за заштиту од поплава)
VI Вишенаменски хидросистеми
УКУПНО

236.495.675,51
38.051.922,66
2.604.563,92
750.845,83
12.828.269,43
929.750,00
291.661.027,35

234.943.580,45
38.306.449,02
2.604.563,92
750.845,83
11.496.559,52
929.750,00
289.031.449,02

%
Извршено /
уговорено
99,34 %
100,67 %
100 %
100 %
89,62 %
100 %
99,10 %

Регулационо – санациони радови
Регулационо-санациони радови имају за циљ да врате одбрамбену линију у првобитни степен
функционалне сигурности и да омогуће несметано одвијање радова на редовном одржавању заштитних
водопривредних објеката и спровођење мера одбране од поплава и леда.
Годишњим програмом коришћења средстава Буџетског фонда за воде АПВ за 2018. годину,
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, за ову намену определио је
средства у износу од 79 милиона динара, што је уврштено у Годишњи програм пословања ЈВП „Воде
Војводине“.
Вредност уговорених радова износи 66.585.849,13 динара, а до 31.12.2018. године извршени су радови у
вредности 28.197.766,67 динара, односно 42% уговорене вредности радова, (36% од планиране вредности
радова). Услед неповољне хидрометеоролошке ситуације радови су отпочели са закашњењем и није било
могуће извести их предвиђеном динамиком. Ако се хидрометеоролошке прилике поправе, очекује се да ће
се радови извршити у складу са уговореним роком.
Табела бр. 8: Преглед регулационо-санационих радова у 2018. години
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Водопривредно предузеће

Уговорена вредност
радова (дин)

„Дунав“ Бачка Паланка
„Средња Бачка“ Бечеј
„Шајкашка“ Нови Сад
„Горњи Банат“ Кикинда
„Средњи Банат“ Зрењенин
„Дунав и Тиса“ Сомбор
„Сава“ Сремска Митровица
„Сава“ Шабац
„Шидина“ Шид
„Сента“ Сента

3.000.000,00
2.000.000,00
27.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
25.000.000,00
1.124.247,94
1.000.000,00
1.000.000,00
461.601,19
66.585.849,13

Извршено
I – XII 2018.
3.000.000,00
2.000.000,00
11.993.872,74
3.000.000,00
3.000.000,00
2.618.044,80
1.124.247,94
1.000.000,00
0,00
461.601,19
28.197.766,67

%
извршења
100%
100%
44%
100%
100%
10%
100%
100%
0%
100%
42%

Одбрана од поплава
Одбрана од поплава од спољних вода
Годишњим програмом пословања за 2018. годину, за одбрану од поплава планирана су средства у
износу од 37.000.000 динара.
Ова средства су намењена за спровођење одбрана од поплава рачунајући углавном на мере редовне
одбране од поплава, док ће за случај наиласка великих вода у условима ванредне одбране и ванредног
стања са дужим трајањем бити потребно обезбедити додатна средства.
У првој половини 2018. године одбрана од поплава се спроводила у периоду од 10.03. до 20.04. на
укупно 201,85 km одбрамбене линије на Сави, Дунаву, Тамишу, Нери, Надели и Азотарском каналу и у
периоду од 15.06. до 20.06. на локалитету бране Велико Средиште на Марковачком потоку.
На Сави се спроводила одбрана од поплава 41 дан, од 10.03. до 20.04., од државне границе са Хрватском
до Прогара на укупно 116,67 km. Редовна одбрана се спроводила 41 дан, на укупно 77,08 km, на левој обали
од Сремске Раче до Хртковаца и у зони Прогара и Купинова, а на десној обали од Чеврнтије до Бановог
Брода. Ванредна одбрана од поплава се спроводила 22 дана на укупно 39,59 km, на левој обали Саве у зони
Јамене, Сремске Раче и Кленка.
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На Дунаву се спроводила одбрана од поплава у два периода од 26.03 до 02.04 и од 10.04. до 14.04. на
52,35 km, на сектору Ковина и Панчева. Одбрана од поплава на Надели се спроводила 11 дана на укупно 4,7
km, а на Азотарском каналу 1 дан на 1,61 km.
На Нери се спроводила одбрана од поплава у зони Кусића, 19.03. један дан на укупно 3,85 km.
На Тамишу се спроводила одбрана од поплава, од државне границе до Сечња на укупно 30,53 km, од
29.03. до 30.03.2018. године.
Трошкови спровођења одбране од поплава од спољних вода у периоду од 10.03. до 20.04. износе 6,86
милиона динара.
На локалитету бране Велико Средиште на Марковачком потоку спроводила се одбрана од поплава од
15.06. до 20.06., од чега је 4 дана била на снази ванредна, а два дана редовна одбрана од поплава.
Трошкови спровођења одбране од поплава на локалитету бране Велико Средиште у периоду од 14.06. до
20.06.2018. износе 400,43 хиљаде динара.
Табела бр. 9: Трошкови одбране од поплава од спољних вода и загушења ледом
Ред.
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Водопривредно предузеће
"Западна Бачка" Сомбор
"Дунав" Бачка Паланка
"Сента" Сента
"Средња Бачка" Бечеј
"Шајкашка" Нови Сад
"Горњи Банат" Кикинда
"Средњи Банат" Зрењанин
"Јужни Банат" Вршац
"Тамиш-Дунав" Панчево
"Подунавље" Ковин
ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад
"Ушће" Бела Црква
"Галовица" Земун
"Сава" Сремска Митровица
"Сава" Шабац
"Хидросрем" Сремска Митровица
"Дунав и Тиса" Сомбор
Д.о.о Нетгроуп Систем, Нови Сад
УКУПНО:

Трошкови одбране од
поплава
(10.03. - 20.04.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.855,09
0,00
97.633,78
551.165,08
0,00
0,00
3.134.330,27
2.594.937,76
459.550,90
0,00
0,00
0,00
6.864.472,88

Трошкови одбране од
поплава
(14.06. - 20.06.)

400.434,83

400.434,83

УКУПНА
ВРЕДНОСТ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.855,09
400.434,83
97.633,78
551.165,08
0,00
0,00
3.134.330,27
2.594.937,76
459.550,90
0,00
0,00
0,00
7.264.907,71

Укупни трошкови спровођења одбране од поплава од спољних вода у периоду од 01.01. до 30.09.2018.
износе 7,26 милона динара.

Одбрана од поплава од унутрашњих вода
У периоду јануар-децембар 2018. године није се спроводила одбрана од поплава од унутрашњих вода.

Заштитне шуме у водопривреди
У заштитним шумама на подручју Војводине, које се углавном налазе уз насипе за одбрану од поплава, у
периоду јануар-децембар 2018. године изведени су радови на пошумљавању–реконструкцији ШЗП-а уз
одбрамбену линију насипа у вредности од 15,87 милиона динара, односно пошумљено је 63,79 ha.
Поред пошумљавања вршени су и радови на нези младих засада и облагања младих садница жицом у ГЈ
„Западна Бачка“ у циљу заштите од дивљачи и у току су радови на припреми терена за пошумљавање.
Извршена је попуна на површинама од 4,52 ha.
У ГЈ „Горњи Банат“ и ГЈ „Хртковци-Јамена“ извршена је дознака методом тоталног премера ради
припреме за расписивање огласа за продају дрвета.
Вредност изведених радова на репродукцији шума у овом извештајном периоду износи 13,47 милиона
динара, а односили су се на припремне радове за пошумљавање, пошумљавање на 34,43 ha и попуњавање
на 5,91 ha.
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У РЈ „Шумарство“ на ветрозаштитним шумама уз каналску мрежу Хс ДТД у ГЈ ОKM Сомбор-Оџаци, ГЈ
ОKM Нови Сад, ГЈ ОKM Нови Бечеј-Зрењанин извршени су радови на пошумљавању 20,74 ha, и то
евроамеричком тополом, багремом и сибирским брестом, као и радови на припреми терена, на
пошумљавању, чувању шума и др. Укупна вредност извршених радова је 23,61 милиона динара.
У два сертификована расадника „Поћас Баре“ и „Клек“ изведени су радови у вредности од 2,95 милиона
динара на подизању, нези, наводњавању и заштити нових садница.
Евидентиране су бесправне сече мањег обима у ГЈ „Горњи Банат“ Кикинда, и већег обима на територији
К. О. Грабовци која није обухваћена основом, на парцели која се води као река Сава на природно
формираној мањој ади. У складу са процедуром ЈВП је поднело одштетне захтеве надлежним органима.
У претходном периоду завршене су Основе за ГЈ „Западна Бачка“ и ГЈ „ОKM Сомбор-Оџаци“ које су
послате на исходовање сагласности од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду
и шумарство.
У току је израда основа газдовања шумама за ГЈ „Дунав“ и ГЈ „Тамиш-Тиса“, док су у завршној фази
основе за ГЈ „Шидина“ и ГЈ „Посавље“.

Одржавање Хс ДТД
Програм одржавања и функционисања Хс ДТД за 2018. годину износи 485,69 милиона динара. Вредност
извршених радова у периоду I–XII 2018. износи 425,54 милиона динара, што представља 87,62%
планираног износа.
Вредност извршених радова на функционалним пословима износи 144,31 милиона динара, (105,09%
планираног износа). Ови послови обухватају припрему и надзор стручних служби на грађевинским и
електромашинским радовима одржавања, односно управљање водним режимом вишенаменског Хс ДТД.
Други део функционалних послова обухвата погон објеката Хс ДТД - трошкове електричне енергије и
посаде на уставама, преводницама, црпним станицама и осталим објектима Хс ДТД.
Редовни радови на одржавању канала и објеката у периоду I–XII су извршени у вредности 191,26
милиона динара (95,18% планираног износа). Извршени су следећи радови: измуљивање канала сопственом
пловном механизацијом, кошење траве и корова на обалама канала механизацијом, кошење трске на
обалама канала механизацијом, сечење шибља на обалама канала механизацијом, сечење шибља на обалама
канала ручно, сечење дрвећа, хербицидисање шибља и корова, кошење подводног растиња пловном
механизацијом, кошење трске пловном механизацијом и ангажовање машинских и електро екипа
Извођачке радне јединице на објектима.
Посебни радови одржавања на каналима односе се на: послове започете у претходној години –
грађевинске радови на каналима Хс ДТД у вредности од 1,48 милиона динара, радове започете у овој
години – грађевинске радове на каналима Хс ДТД - канал Нови Сад–Савино Село од km 21+300 до km
35+500 у вредности од 8 милиона динара, радове на уређењу обала канала Врбас–Бездан од km 15+000 до
km 16+300 и лева обала од km 21+431 до km 22+480 у вредности од 9,3 милиона динара, радови на
облагању обала канала у зони бродске преводнице Бечеј у вредности од 5,4 милиона динара, радови на
разастирању материјала осталог од измуљења на каналу Бачки Петровац-Каравуково у вредности 4,2
милиона динара, радови на машинском кошењу канала Бечеј–Богојево у Бечеју у вредности од 1,7 милиона
динара. У завршној фази су радови на каналу Банатска Паланка–Нови Бечеј у оквиру радне јединице
Зрењанин у вредности од 7,5 милиона динара.
Од посебних радова одржавања на објектима реализовани су: одржавање порталне дизалице ПД 125 на
Брани на Тиси вредности 0,46 милиона динара, одржавање једног поља уставе у Српском Милетићу
вредности 0,54 милиона динара, сервис два енергетска трансформатора црпне станице Бездан 2 вредности
1,16 милиона динара, у завршној фази су радови на одржавању хидромашинске и хидрауличне опреме
трећег поља Бране на Тиси у вредности од 15 милиона динара, радови на грађевинском одржавању
командних и моторних кућица на хидрочвору Нови Сад у вредности од 2,7 милиона динара, радови на
обнављању електро опреме два поља Бране на Тиси у вредности од 10,5 милиона динара, грађевински
радови на објектима радне јединице Оџаци у вредности од 5,7 милиона динара.
Покренута је јавна набавка за радове на санацији стуба претпристаништа бродске преводнице „Брана на
Тиси“.
Реализовани су следећи радови: на измуљењу и уређењу Кикиндског канала од km 44+200 до km 50+000
у вредности од 15,6 милиона динара који су суфинансирани са градом Кикинда; радови на измуљењу и
уређењу Магистралног канала Банатска Паланка–Нови Бечеј од km 144+550 до km 146+050 у вредности од
16 милиона динара који су суфинансирани са општином Нови Бечеј. Оба уговора су суфинансирана
средствима локалних самоуправу у износу од 50 %.
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Реализовани су и радови и остале услуге функционисања из пренетих средстава из 2017. године у
вредности 40,8 милиона динара, од чега је вредност радова на објектима 19 милиона динара (грађевински
радови у износу од 4 милиона, машински у износу од 12,6 милиона и електро у износу од 2,4 милиона
динара), док трошкови функционисања (гориво, потрошни материјал и остали трошкови) износе 17,3
милиона динара.
У области капиталних пројеката, у делу инвестиционих улагања на хидросистему ДТД, у току су радови
на реконструкцији једног пумпног агрегата црпне станице Бездан 2, чија је уговорна вредност 72,3 милиона
динара, док су радови на деоници канала Врбас-Бездан, чија је уговорна вредност 109 милиона динара
успешно окончани.
У оквиру реализације пројеката ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње са Мађарском и
Румунијом реализоване су следеће активности:
 Започето је извођење радова на преводници Бездан и устави и преводници Шебешфок чија је
уговорна вредност 330,5 милиона динара (вредност изведених радова је 106,2 милиона динара);
 Уговорен је екстерни надзор над овим радовима у вредности 10,04 милиона динара (вредност
извршене услуге у извештајном периоду 2,51 милиона динара);
 Израђена је пројектна документација за:
o извођење радова на санацији хидрочворовима Српски Итебеј и Клек (уговорна вредност 4,7
милиона динара);
o уређење обале на каналу Бегеј и постављању плутајућег објекта за привез у Зрењанину (уговорна
вредност 2,35 милиона динара).
 Уговорена је израда пројектне документације за:
o измуљење, депоновање и ремедијацију седимента Пловног Бегеја од државне границе до
хидрочвора Клек (уговорна вредост 34,86 милиона динара, у извештајном периоду ипоручен део
документације у вредности 11,15 милиона динара);
o извођење радова на двонаменској стази дуж канала Бегеј од границе до насеља Клек (уговорна
вредност 4,7 милиона динара).
Преглед реализованих радова на одржавању и функционисању Хс ДТД у извештајном периоду дат је у
табели у наставку.
Табела бр. 10: Реализација програма радова на одржавању и функционисању Хс ДТД у периоду I – XII 2018. г.
Опис позиције рада

План за
2018. годину

Извршење
I – XII 2018.

%
извршења

А. ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ
А.1. ПРИПРЕМА И НАДЗОР

56.540.611,68

57.044.822,52

100,89%

А.2. ПОГОН

80.771.160,96

87.261.794,46

108,04%

СВЕГА А.

137.311.772,64

144.306.616,98

105,09%

Б.1. КАНАЛИ

157.002.061,33

165.195.937,31

105,22%

Б.2. ОБЈЕКТИ

36.761.208,44

18.722.821,80

50,93%

Б.3. ЗАШТИТНИ ОБЈЕКТИ

7.191.240,00

7.346.308,48

102,16%

200.954.509,77

191.265.067,59

95,18%

В.1. КАНАЛИ

53.700.000,00

50.787.697,26

94,58%

В.2. ОБЈЕКТИ

65.040.000,00

31.621.236,17

48,62%

0,00

0,00

0,00%

В.4. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ И ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

1.200.000,00

1.942.320,00

161,86%

В.5. РАДОВИ НА СУФИНАНСИРАЊУ СА ОПШТИНАМА

4.800.000,00

0,00

0,00%

124.740.000,00

84.351.253,43

67,62%

Б. РЕДОВНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА

СВЕГА Б.
В. ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА

В.3. ФУНКЦИОНАЛНЕ ЗГРАДЕ

СВЕГА В.
Г. УСЛУГЕ СНИМАЊА, ИСПИТИВАЊА И АНАЛИЗЕ

8.880.000,00

4.826.880,00

54,35%

Д. УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

13.800.000,00

792.000,00

5,74%

УКУПНО (А+Б+В+Г+Д):

485.686.282,41

425.541.818,00

87,62%
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Програм инвестиционог одржавања и функционисања водних регионалних система и
малих брана
Инвестиционо одржавање регионалних хидросистема финансира се средствима Буџетског фонда за воде
АПВ, чијим Годишњим програмом за 2018. годину су за ову намену предвиђена средства у износу од 50
милиона динара.
У периоду 01.01-31.12.2018. године изведени су радови на инвестиционом одржавању регионалних
система за наводњавање по уговорима са надлежним водопривредним предузећима у вредности од 46,2
милиона динара.
По уговору из 2017. године извршени су радови у вредности 9,84 милиона динара.
Извршени су обиласци корисника, како регионалних система тако и корисника на другим водотоцима и
каналима који користе воду за наводњавање и рибњаке. Врше се обиласци терена по жалбама корисника, и
у току је решавање жалби на накнаде за коришћење водних објеката које су заостале из претходног
периода.

Инвестиције у водопривреди
Изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних
објеката
I
Уговором бр. 104-023-6/2018-08 од 26.01.2018. године између АП Војводине и ЈВП „Воде
Војводине“ предвиђена су средства у износу од 130 милиона динара за извођење радова на изградњи,
реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката, чија реализација ће се
финансирати средствима из Програма Буџетског фонда за воде АПВ за 2018. годину.
Потписан је уговор о заједничком финансирању изградње далековода 20 kV за ЦС Јабука са Градом
Панчево. Уплаћен је износ од 2,5 милиона динара, а остатак финансира Град Панчево.
У наставку је дата табела са приказом реализације по позицијама. Укупна реализација износи 121,57
милиона динара.
Табела бр. 11: Преглед радова финансираних из средстава Буџетског фонда за воде АПВ - 2018.
Уговор са
АПВ

Уговор са
АПВ
БУЏЕТСКИ
ФОНД
ЗА ВОДЕ
бр. 104-0236/2018-08
26.01.2018.
РОК за
реализацију
31.12.2018.

Вредност
уговора

(са ПДВ-ом)

200.000.000

Назив инвестиције

Локација

Планирана
вредност
инвестиције

(са ПДВ-ом)

(са ПДВ-ом)

Вредност
уговора

Извршени
радови до
31.12.2018.

Степен
готовости

(са ПДВ-ом)

Далековод 20 kV за ЦС
Стари Бановци

Стари
Бановци

15.000.000

14.712.208

14.712.208

100%

Далековод 20 kV за ЦС
Јабука

Јабука,
Панчево

7.200.000

2.500.000

2.500.000

100%

Регионални подсистем Нова
Црња - Житиште (3 уставе):
- У1 на каналу I km 1+800
- У2 на каналу II km 0+020
-У3 на каналу II-31 km
1+600

Житиште

21.204.000

Санација критичног места на
л.о. реке Саве од km
120+597 до km 120+707 у
зони Гомолаве - обалоутврда
(Г-фаза)

Сремска
Митровица

86.596.000

72.910.950

72.807.395

100%

Јамена

40.000.000

39.519.933

31.552.173

80%

Манђелос

30.000.000
129.643.091

121.571.602

Санација савског насипа на
km 175+500 и канала
Обошница
Санација оштећења бране
Манђелос (Врањеш)

200.000.000
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II Уговором бр. 104-401-156/2017-04 од 16.01.2017. године, између АП Војводине и ЈВП „Воде
Војводине“ и Анексом уговора од 23.08.2017. предвиђена су средства у износу од 519,96 милиона динара за
извођење радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката ,
чија реализација се финансира средствима из Програма Буџетског фонда за воде АПВ за 2017. годину.
До 31.12.2018. извршени су радови у вредности од 519,54 милиона динара. Укупна вредност уговорених
радова износи 519,83 милиона динара. Уговорени радови су извршену у целости
У наставку је дата табела са прегледом радова.
Табела бр. 12: Преглед радова финансираних из средстава Буџетског фонда за воде АПВ – 2017.
Уговор са
АПВ

Уговор са
АПВ
БУЏЕТСКИ
ФОНД ЗА
ВОДЕ
бр. 104-401156/2017-04
16.01.2017.
Анекс од
23.08.2017.
РОК за
реализацију
31.12.2018.

Вредност
уговора

Назив инвестиције

Локација

(са ПДВ-ом)

519.961.655

Планирана
вредност

Вредност
уговора

(са ПДВ-ом)

(са ПДВ-ом)

Извршени
радови до
31.12.2018.

Степен
готовости

(са ПДВ-ом)

Изградња насипа на Сави од
Хртковаца до Јарка од rkm 120+347
до rkm 123+350

Рума,
Сремска
Митровица

129.873.983

129.873.983

129.873.983

100%

Санација критичног места на л.о.
реке Саве ид km 120+347 до km
121+277 у зони Гомолаве обалоутврда 1. фаза, 1. етапа радова

Сремска
Митровица

136.992.856

136.992.856

136.702.268

100%

Уређење ушћа потока Патка
(Будовара) у Дунав

Стара
Пазова

48.000.000

47.945.524

47.945.524

100%

Радви на уређењу канала Врбас Бездан од km 19+300 до km 30+281

ХсДТД

63.726.000

63.726.000

63.726.000

100%

Уређење канала Јегричка

ХсДТД

25.800.000

25.799.508

25.799.508

100%

Радови на уређењу магистралног
канала канала Шећерански од km
4+494 до km 5+120 и од km 6+002
до km 8+972"

Башаид

29.999.733

29.999.733

29.999.733

100%

Наставак изградње канала Кула Мали Иђош од km 7+788,27 до km
9+665,07

Мали
Иђош

13.940.569

13.940.569

13.940.569

100%

9.141.992

9.141.992

9.141.992

100%

14.026.489

14.026.489

14.026.489

100%

6.386.772

6.386.772

6.386.772

100%

42.000.000

42.000.000

42.000.000

95%

519.888.393

519.833.424

519.542.837

Далековод ЦС Песир
Далековод ЦС Мали Иђош II
МБТС за ЦС Калоча
Санација Источноободног канала
(Генералног)

Сремска
Митровица

III Уговором бр. 104-401-694/2016-04 од 25.02.2016. године између АП Војводине и ЈВП „Воде
Војводине“ предвиђена су новчана средства у износу од 314,23 милиона динара за извођење радова на
изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката, чија реализација се
финансира средствима из Програма Буџетског фонда за воде АПВ за 2016. годину. Анексом уговора рок за
завршетак радова продужен до 31.12.2018.
До 31.12.2018. извршени су радови у вредности од 313,95 милиона динара. Поступци јавних набавки су
покретани према приливу средстава. Укупна вредност уговорених радова износи 314,23 милиона динара.
Сви уговорени радови су реализовани у целости.
У наставку је дата табела са прегледом планираних и уговорених радова.
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Табела бр. 13: Преглед радова финансираних из средстава Буџетског фонда за воде АПВ – 2016.
Уговор са
АПВ

Уговор са
АПВ
БУЏЕТСКИ
ФОНД ЗА
ВОДЕ
бр. 104-401694/2016-04
25.02.2016.
РОК за
реализацију
31.12.2018.

Вредност
уговора

Назив инвестиције

Локација

(са ПДВ-ом)

314.246.719

Планирана
вредност
(са ПДВ-ом)

Вредност
уговора

(са ПДВ-ом)

Извршени
радови до
30.06.2018.

Степен
готовости

(са ПДВ-ом)

Радови на уређењу
канала Б. Петровац Каравуково код
Челарева, Товаришева и
Нове Гајдобре

ХсДТД

38.640.000

38.493.144

38.493.144

100%

Радови на уређењу
канала Врбас - Бездан од
km 30+281 до km 34+245

ХсДТД

17.760.000

17.752.560

17.752.560

100%

Изградња далековода и
стубне трафостанице
20/0.4 кв и
нисконапонског вода
код Шебешфока

Бездан,
ХсДТД

7.561.446

7.561.446

7.473.966

100%

Ремонт машинске
опреме на ЦС Адорјан
рег. Хидросистема
Северна Бачка
подсистем Тиса-Палић

Адорјан

13.920.000

13.903.200

13.903.200

100%

додатни радови на ЦС
Босут

Босут

3.035.400

3.035.400

3.035.400

100%

додатни радови на ЦС
Липац 1

Јамена

1.872.000

1.872.000

1.872.000

100%

додатни радови на ЦС
Липац 2

Јамена

2.592.000

2.592.000

2.592.000

100%

Наставак изградње
канала Кула - Мали
Иђош од km 7+788,27 до
km 9+665,07

Мали Иђош

139.913.880

139.913.880

139.913.880

100%

Наставак изградње
канала Кула - Мали
Иђош од km 9+616 до
km 10+269 - мостови и
канал

Мали Иђош

59.971.001

59.971.001

59.971.001

100%

Наставак изградње
канала Кула - Мали
Иђош од km 9+616 до
km 10+269 - пропуст
испод жел. пруге km
9+692

Мали Иђош

17.400.000

17.357.004

17.364.504

100%

проширење моста на
каналу Шаркудин код
Вишњићева

Вишњићево Моровић

5.913.640

5.913.640

5.913.197

100%

Оџаци

5.667.860

5.667.860

5.667.860

100%

314.230.426

314.033.134

313.952.712

100%

Далековод 20 кв, МБТС
ЦС Јегричка

IV Уговором бр. 104-401-2649/2016 од 31.05.2016. године између АП Војводине и ЈВП „Воде
Војводине“ предвиђена су средства у износу од 165 милиона динара за извођење радова на изградњи,
реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката из Програма уређења, заштите и
коришћења пољопривредног земљишта. Ова средства се користе за посебне радове на црпним станицама,
инвестиционо одржавање регионалних подсистема за наводњавање и за наставак изградње, санације и
реконструкције регионалних система и других водних објеката. Поступци јавних набавки за 2 пројекта који
се понављају су у завршној фази. Рок за реализацију уговора је 31.12.2018.
До 31.12.2018. закључени су уговори у укупној вредности од 150,29 милиона динара, а вредност
извршених радова износи 147,31 милиона динара.
Следи табела са прегледом радова.
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Табела бр. 14: Преглед радова финансираних из средстава Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног
земљишта
Уговор са
АПВ/
датум
потписа
уговора

Вредност
уговора
(са ПДВ-ом)

Планирана
вредност
инвестиције

Назив
инвестиције

(са ПДВ-ом)

Посебни радови и
црпне станице
Служба за
одводњавање

10.800.000

РОК за
реализацију
30.06.2019.

Степен
готовости

(са ПДВ-ом)

У поступку
ЈН

0

поправке и ремонти
електро мотора за
све ЦС - годишњи
уговор

6.000.000

6.000.000

5.992.020

100%

Упуштач на ЦС
Бисерно острво

2.600.000

2.352.000

2.352.000

100%

ЦС Модран II пумпа

16.800.000

16.452.186

16.452.186

100%

Тиса - Палић

2.700.000

2.700.000

100%

Кикинда

6.000.000

6.000.000

100%

Нова Црња-Житиште

2.700.000

2.700.000

100%

Надела

6.000.000

6.000.000

100%

Кула - Мали Иђош

2.700.000

2.699.661

100%

Плазовић

1.900.000

1.900.000

100%

17.047.671

16.798.204

100%

15.411.702

91%

Инвестиционо
одржавање
регионалних
подсистема за
наводњавање

163.234.133

(са ПДВ-ом)

Извршени
радови до
31.12.2018.

38.000.000

ЦС Панонија

Уговор са
АПВ
бр. 104-4012649/2016
31.05.2016.

Вредност
уговора

Наставак изградње,
санације и
реконструкције
регионалних
система и других
водних објеката

22.000.000

105.000.000

хитна интервенција
по налогу инспекцијесанација насипа л.о.
Дунава Д.10.4 Нови
Сад -Бегеч km 44+065
до km 48+045

суфинансирање са
Општином Бечеј
(30.000.000
Општина
52.000.000 Воде
Војводине)

17.047.671

Основни
уговор
14.319.858
Додатни
радови
1.092.118

темељи за стубове
мобилне опреме у
„Лука Нови Сад“

17.100.000

ЦС ЧИК и каналска
мрежа, далековод

77.375.058
део
52.000.000

52.000.000

49.286.312

67%

Новокнежевачки наставак:
регулациона устава,
табласте уставе T3 и
Т4

17.904.159

17.904.159

17.904.159

100%

Новокнежевачки наставак:
табласте уставе Т1 и
Т2

1.120.406

1.120.406

1.120.406

100%

163.234.133

150.288.398

147.316.132
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Изградња и капитално одржавање водних објеката
Уговором бр. 104-401-5383/2018-08 од 17.07.2018. године између АП Војводине и ЈВП „Воде Војводине“
предвиђена су новчана средства у износу од 600 милиона динара за изградњу и капитално одржавање
водних објеката из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2018.
годину. Ова средства биће обезбеђена из примања из домаћег задуживања, а на основу Покрајинске
скупштинске одлуке о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о годишњем програму
коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2018. годину број: 401-43/2018-01.
До 31.12.2018. године уговорени су радови у вредности 590,61 милиона динара, а вредност извршених
радова износи 81,19 милиона динара.
У наставку је табела са планираним и уговореним радовима.
Табела бр. 15: Изградња и капитално одржавање водних објеката
Уговор са АПВ

Вредност
уговора

Назив инвестиције

Локација

(са ПДВ-ом)

Уговор са АПВ
БУЏЕТСКИ
ФОНД ЗА ВОДЕ
- 2018.
бр. 104-4015383/2018-08
од 17.07.2018.
Рок за
реализацију
31.12.2018.

600.000.000

Планирана
вредност
инвестиције
(са ПДВ-ом)

Вредност
уговора
(са ПДВ-ом)

Извршени
радови до
31.12.2018.

Степен
готовости

(са ПДВ-ом)

Санација критичног места на л. о.
реке Саве од km 120+947 до km
121+277 у зони Гомолаве обалоутврда

Сремска
Митровица

242.000.000

241.918.268

240.705.602

99,5%

Санација критичног места на л. о.
Дунава на локалитету цс
Лабудњача

Оџаци

159.000.000

158.986.830

158.986.830

100%

Реконструкција ЦС Бездан 2

ХсДТД

90.000.000

72.759.876

41.476.046

57%

Ревитализација канала ВрбасБездан (Велики Бачки канал) од
km 35+000 до km 47+000

ХсДТД

109.000.000

108.948.889

108.948.889

100%

600.000.000

590.613.863

550.117.367

Одржавање, санација и реконструкција водних објеката
За потребе појачаног одржавања, санације и реконструкције водних објеката – црпних станица, каналске
мреже и заштитних објеката обезбеђена су додатна средства Буџетског фонда за воде АПВ у износу од 310
милиона динара. Анекс уговора је закључен 29.10.2015. године. Рок за реализацију свих појединачних
уговора је до краја 2017. године.
За појачано одржавање каналске мреже у системима за одводњавање, уговорени су радови у вредности
од 89,8 милиона динара. Радови се односе на уређење каналске мреже (уклањање биљне вегетације,
измуљење, разастирање, санација пропуста). Уговори су закључени у децембру 2015.
За санацију и реконструкцију црпних станица спроведен је поступак јавне набавке за радове у вредности
од 74,1 милиона динара.
За радове на ремонту машинске и електро опреме на црпним станицама Манђелос 1 и Вртић 1
потписани су уговори у мају 2018. године, а за црпну станицу Тител нова уговор са изабраним извођачем је
потписан у новембру 2017. године.
За санацију Шећеранског канала као део регионалног подсистема за потребе наводњавања и
инвестиционо одржавање подсистема Тиса-Палић спроведен је поступак јавне набавке за радове у
вредности од 87,5 милиона динара.
За санацију бране Велико Средиште и Месић и стабилизацију круне насипа: л. о. дунавског насипа у
зони Ковиља део деонице Д.10.2.2 и л. о. савског насипа део деонице С.2.2. и С.2.3. спроведен је поступак
јавне набавке за радове у вредности од 28,9 милиона динара.
За радове на ХсДТД на уређењу канала Врбас - Бездан од km 16+300 до km 19+800 спроведен је
поступак јавне набавке за радове у вредности од 17,7 милиона динара.
До 31.12.2017. потписани су уговори укупне вредности 285,07 милиона динара, а вредност извршених
радова износи 269,02 милиона динара.
До 31.12.2018. године извршени су радови у вредности од 304,61 милиона динара. Вредност извршених
радова износи 304 милиона динара
У табели у наставку дат је преглед радова финансираних средствима Буџетског фонда за воде АПВ из
2015. године.
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Табела бр. 16: Преглед радова финансираних из средстава Буџетског фонда за воде АПВ из 2015. године
Уговор са
АПВ

Назив инвестиције

Санацијa бране "Месић"
Стабилизација круне л.о.савског
насипа део деонице С.2.2. и С.2.3.
Машински и електро радови на ЦС
Манђелос 1
Машински и електро радови на ЦС
Вртић 1
ЦС Тител Нова
Машински и електро радови на ЦС
Плавна електро
Машински и електро радови на ЦС
Бисерно острво
Машински и електро радови на ЦС
Модран
Устава Модран

рок по
анексу III
31.12.2018.

Планирана
вредност
(са ПДВ-ом)

Радови на санацији прелива бране
"Велико Средиште"
Радови на стабилизацији круне л.о.
дунавског насипа у зони Ковиља део
деонице Д.10.2.2

анекс
уговора
Буџетски
Фонд за
воде
потписан
29.10.2015.

Локација

ДKM - Санација каналске мреже у
системима за одводњавање Добрица
I, Добрица II - Иланџа, Нови Козјак,
Пландиште I - Милетићево и
Гузијан
Појачано инвестиционо одржавање
регионалног подсистемаТиса-Палић
(магистрални канали
црпне станице)
Радови на уређењу канала Врбас Бездан од km 16+300 до km 19+800
Шећерански канал уређење деоница
од km 0+118 до km 12+638 са
санацијом клизишта косина
Шећерански канал уређење деоница
од km 12+638 до km 20+789
ДKM - Санација ЦС Бело Блато и
ЦС Карађорђево
ДKM - Санација каналске мреже у
систему за одводњавање Дубовац
ДKM - Санација каналске мреже у
систему за одводњавање Сонћански
рит канал 12,
Кеверча канал II,
Дубоки јендек главни канал,
Пригревица главни канал
Северна Јегричка канали 3,
ДKM - Санација каналске мреже у
систему за одводњавање Криваја II
ДKM - ЦС Панонија (грађ. радови)
и Водоток К-О
ДKM - Санација каналске мреже у
систему за одводњавање Визић
ДKM - Санација каналске мреже у
систему за одводњавање Маријино
поље, Иваново канали М-3-5, М-1-1,
М-1-2, и санација ЦС Идвор - Уздин
и Глогоњ
ДKM - Санација каналске мреже у
систему за одводњавање Караш лева обала
Санација каналске мреже у систему
за одводњавање Јарачка Јарчина,
Патка и санација ЦС Врањ (санација
крова)
ДKM - Вртић канали Ш-3-1-3, Ш-31-4, Ш-3-1-5
ДKM - Санација каналске мреже у
систему за одводњавање Засавички

Вредност
уговора

(са ПДВ-ом)

Извршени
радови до
31.12.2018.

Степен
готовости

(са ПДВ-ом)

Брана „Велико
Средиште“

7.678.913

7.678.895

7.678.895

100%

Насип

5.000.000

4.999.997

4.999.997

100%

Брана „Месић“
Вршац

8.601.101

8.601.101

8.601.101

100%

Насип

7.000.000

6.999.266

6.999.266

100%

9.120.000

9.108.096

9.108.096

100%

10.440.000

10.428.978

10.428.978

100%

Тител

15.840.000

15.576.000

15.394.296

100%

Бачка Паланка

17.520.000

17.420.251

17.276.034

99%

Бечеј

18.221.810

18.221.810

18.304.767

100%

20.198.820

20.198.820

20.198.820

100%

1.800.000

1.799.760

1.799.760

100%

Јужни Банат
Вршац

17.224.517

17.224.517

17.224.517

100%

Северна Бачка
Суботица

40.000.000

39.999.333

39.999.333

100%

ХсДТД

17.691.600

17.691.600

17.691.600

100%

Горњи Банат
Кикинда

36.700.000

36.700.000

36.700.000

100%

10.800.000

10.791.336

10.791.336

100%

3.000.000

2.921.647

2.921.647

100%

13.000.000

13.000.000

13.000.000

100%

Западна Бачка
Сомбор

5.414.539

5.414.539

5.414.539

100%

Бачка Врбас

9.238.218

9.238.218

9.238.218

100%

383.184

383.184

383.184

100%

7.000.000

7.000.000

7.000.000

100%

Тамиш Дунав
Панчево

6.153.037

6.153.037

5.882.034

100%

Ушће Бела
Црква

4.000.000

4.000.000

4.000.000

100%

Галовица
Земун

5.036.000

5.036.000

4.943.483

100%

Шидина Шид

4.000.000

4.000.000

4.000.000

100%

Сава Шабац

4.027.830

4.027.830

4.027.830

100%

305.089.570

304.614.215

304.007.731

Сремска
Митровица
Сремска
Митровица

Maчванска
Митровица
Мачванска
Митровица

Средњи Банат
Зрењанин
Средњи Банат
Зрењанин
Подунавље
Ковин

Криваја Бачка
Топола
Шајкашка
Нови Сад
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Системи за наводњавање – програм Абу Даби Фонд
Током 2017. спроведене су процедуре јавних набавки и изабрани извођачи радова из имплементације
Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде (арапски инвестициони фонд АБУ ДАБИ ФОНД).
Извођачи су уведени у посао у пуном обиму после уплате аванса од стране АДФ у октобру 2017. године
Рокови за завршетак пројеката су до краја 2018. године, осим за радове на ЦС Јегричка и ЦС Песир, чији
рок за завршетак је јануар 2019. године.
До 31.12.2018. укупни степен реализације програма је 94% (10.370.838 ЕУР).
Следи табеларни преглед уговорених радова:
Табела бр. 17: Преглед радова финансираних из средстава АДФ
РЕД.
БР.

1
2
3
4

НАЗИВ
ИНВЕСТИЦИЈЕ
Двонаменски систем
Међа
Двонаменски систем
Итебеј
Двонаменски систем
Јанков Мост I и II
Двонаменски систем
Речеј

ЛОКАЦИЈА

Житиште
Житиште
Зрењанин
Црвенка, Кула

5

ЦС Јегричка

Лалић, Оџаци

6

ЦС Песир

Падеј, Кикинда

7

ЦС Калоча подсистем Ада

Ада

8

Подсистем
Тиса - Палић

Биково,
Суботица

9

Подсистем Нова
Црња - Житиште

Нова Црња

10

Подсистем Кикинда ЦС Мокринска II

Мокрин,
Кикинда

11

Подсистем
Мали Иђош

Кула, Мали
Иђош

12

Подсистем Мали
Иђош од km 10+310
до km 15+300
(коначна фаза)

Мали Иђош

ИЗАБРАНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА/
ДАТУМ ПОТПИСИВАЊА
УГОВОРА
ВП Средњи Банат, Зрењанин
20.07.2017.
ВП Средњи Банат, Зрењанин
20.07.2017.
ВП Средњи Банат, Зрењанин
20.07.2017.
ВП Бачка, Врбас
20.07.2017.
конзорцијум
ВП Хидросрем, ВП Регулације, Ср.
Митровица
Еко инжењринг, Нови Сад
03.08.2017.
конзорцијум
ВП Регулације, ВП Хидросрем, Ср.
Митровица
Еко инжењринг, Нови Сад
03.08.2017.
конзорцијум
ВП Северна Бачка, Суботица
Раско Тамп, Сента
Еко Инжењеринг, Нови Сад
03.08.2017.
конзорцијум
ВП Северна Бачка, Суботица
Дубрава, Бајмок
Екстра Аутотранспорт, Кула
ЦМТ, Београд
03.08.2017.
ВП Средњи Банат, Зрењанин
03.08.2017.
конзорцијум
ВП Горњи Банат, Кикинда
Технобор, Кикинда
Бин-Инг, Београд
Еко Инжењеринг, Нови Сад
12.10.2017.
конзорцијум
ВП Северна Бачка, Суботица
Екстра Аутотранспорт, Кула
ЦМТ, Београд
12.10.2017.
ЕУР
конзорцијум
Екстра Аутотранспорт, Кула
ВП Северна Бачка, Суботица
26.10.2018.

ВРЕДНОСТ
УГОВОРА
ЕУР
(без ПДВ)

ВРЕДНОСТ
ИЗВРШЕНИХ
РАДОВА ДО
31.12.2018.
ЕУР
(без ПДВ)

СТЕПЕН
ГОТОВОСТИ

141.917

129.015

100,00%

280.457

260.911

100%

312.948

284.498

100%

186.986

186.413

100%

707.970

542.406

76%

510.126

270.612

53%

906.624

906.624

100%

4.748.042

4.748.042

100%

430.360

407.492

100%

1.799.515

1.601.275

89%

1.044.287

1.033.549

100%

11.069.232

10.370.838

94%

3.621.021
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Заштита вода
У области заштите вода у периоду 01.01-31.12.2018. године, реализовани су следећи радови и мере:
1. Редовна испитивања квалитета површинских вода, према програму систематских осматрања и ЗОВ
ради Агенција за заштиту животне средине. Припремљена је тендерска документација за набавку услуге
испитивања стања квалитета воде и седимента каналске мреже која је ван програма Агенције у 2018.
години.
Вредност извршених радова је 4.178.640,00 динара са ПДВ.
Такође, вршена су и испитивања седимента и отпадних вода у циљу безбедног одлагања муља и попуне
катастра загађивача, а у складу са уговором потписаним са ПМФ Нови Сад. Вредност ових радова је
4.800.000,00 динара са ПДВ.
2. Преко „скада“ система, у програму даљинског праћења потрошње воде код обвезника плаћања
накнаде поред два велика обвезника, “Карнекс“ Врбас и „Карлсберг“ пивара Челарево, прати се директно
захватање воде из бунара и код Фабрике уља „Викторија оил“ Шид, „Водовода“ Рума и „Водовода“ Шид. У
сарадњи са предузећем „Индас“ извршен је обилазак и оспособљавање неисправних уређаја на појединим
мерним местима. Оспособљавање није у потпуности извршено због проблема са мобилним оператером.
Вредност ових радова је 420.000,00 динара.
3. У извештајном периоду обрађенo је 612 предмета (захтева), од тога се 529 захтев односио на издавање
Мишљења у поступку издавања водних услова, а 83 предмета на Извештаје о испуњености услова за
издавање водних дозвола.
4. Настављена је попуна Катастра загађивача, редовно се ажурирају резултати хемијских анализа
отпадних вода и подаци о количинама захваћених и испуштених вода. Укупно је унето 3.968 хемијских
анализа и 4.445 података о количини захваћене и испуштене воде.
5. Настављени су послови на освежавању података о упуштачима отпадних вода на подручјима
водопривредних предузећа Ови послови подразумевају контакте са корисницима и обиласке терена у
непосредној сарадњи са представницима ВП.
6. Коначан обрачун накнада за захватање воде и прихватање отпадних вода за 2017. годину и аконтација
за 2018. годину урађен је у предвиђеном року и у складу са Методологијом и Уредбом о висини накнаде. За
потребе ове активности обезбеђени су сви потребни подаци (количина вода и хемијске анализе) неопходни
за израду решења о плаћању накнада за захватање и прихватање и евакуацију употребљених вода (на
хидросистемима и хидромелиорационим објектима) и то:
a. 150 подлога за коначан обрачун 2017. годину и аконтације за 2018. накнаде за прихватање
употребљених вода у износу од 300.378.523,56 динара.
b. 13 подлога за коначан обрачун 2017. годину и аконтације за 2018. накнаде за захватање вода у
износу од 5.942.103,57 динара.
7. Настављена је сарадња са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и
шумарство, у складу са Уговором о пружању услуга у вези обрачуна и наплате накнаде за заштиту вода и
коришћење вода, издате су:
a. 246 подлоге за коначан обрачун 2017. и аконтације за 2018. годину накнаде за испуштену отпадну
воду у износу 179.611.405,90 динара.
b. 3789 подлога за коначан обрачун 2017 године и аконтације за 2018. годину накнаде за захватање
вода индустрије из површинских водотокова и бунара у износу од 476.370.753,72 динара
Поред тога, решаване су жалбе по основу издатих коначних решења за 2017. годину и аконтативних
решења за 2018. годину. Обрађено је 34 жалби на издата решења.
8. Активности на спровођењу Акционог плана за решавање проблема заштите од загађења канала Хс
ДТД Бечеј-Богојево и даље се не одвијају предвиђеном динамиком, пре свега у делу који се односи на
изградњу централног уређаја за пречишћавање отпадних вода у Врбасу и изградњу примарног пречистача у
фабрици ''Витал'' Врбас.
9. Обезбеђено је активно учешће у давању стручне помоћи на реализацији Програма у области заштите
вода, на нивоу предузећа, општина и многих невладиних организација.
10. У извештајном периоду било је хаваријских загађења на водотоцима у нашој надлежности. Сарадња
са Покрајинском водном инспекцијом и Покрајинском инспекцијом за заштиту животне средине у вези
хаваријских загађења на Шидини код Шида, Латералном каналу 1-61 код Куле, Сави код Јамене, и Криваји
код Србобрана. У свим наведеним случајевима ангажована је акредитовану лабораторију за узорковање и
аналитичку обраду отпадне и површинске воде.
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Уређење и коришћење водног добра
У извештајном периоду 01.01-31.12.2018. године, активности у области уређења и коришћења водног
добра, одвијале су се према следећем:
 Највећим делом у области израде водних аката – водни услови и мишљења у поступку издавања
водних услова (за изградњу или реконструкцију објеката, израду планских докумената, уређење
простора, газдовање шумама и експлоатацију речног наноса) и водне дозволе и извештаја у
поступку издавања водних дозвола и учествовање у контроли извођења радова и начина
коришћења водних и других објеката, у складу са издатим водним актима;
 Израда мишљења у вези озакоњења бесправно саграђених објеката;
 Учешће у припреми документације од значаја за упис водног објекта у катастар непокретности;
 Праћење и вођење евиденције о експлоатацији речних наноса;
 Вођење прописаних евиденција из делокруга рада;
 Сарадња са надлежним републичким и покрајинским органима и органима јединица локалне
самоуправе.
У области израде водних аката, током извештајног периода пристигло је 1.169 нових захтева, од којих
525 захтева у оквиру поступка обједињене процедуре. Обрађен је 951 предмет, што уз 221 обрађен предмет,
поднетих претходних година, чини укупно 1.172 обрађена предмета. Поред тога, примљено је 45 захтева у
вези озакоњења бесправно саграђених објеката, обрађено 30 и обустављено 33 због непотпуне
документације (у периоду од 01.07. до 31.12.2018.). Припремљен је велики број пратећих докумената
(допуна, дописа ВП, другим службама ЈВП, налога за наплату трошкова обраде предмета, трошкова
надзора, подлога за уговоре за експлоатацију песка, подлога за имовинске односе, подлога за обрачуне
према ВП и др.), одговора корисницима и др.
Табела бр. 18: Преглед обрађених и издатих докумената
Укупно запримљених предмета
У обједињеној процедури
У редовном поступку
Врста захтева, документа
Мишљења у поступку издавања водних услова
Водни услови
Решење водне сагласности
Решење водне дозволе
Издатих извештаја у поступку издавања водне дозволе
Претходни услови за израду Урбанистичког пројекта
Обавештења о неиспуњавању потребних услова, обустављању поступка
Акт о ненадлежности
Дописи
Укупно обрађених захтева
Подлога за решавање имовинских правних односа
Обавештења - записника о надзору (профактуре, фактуре и подлоге ВП-овима)
Издатих подлога за обрачун ВП

1.169
525
644
Број
146
316
30
53
46
142
74
2
363
1.172
65
82
149

У извештајном периоду године, наплаћена су средства за трошкове пружених услуга из предметне
области у износу од 36,55 милиона динара.

Међународна сарадња у области вода
Најзначајне активности у области међународне сарадње реализоване у извештајном периоду су:
1. У области билатералне сарадње:

Праћење, синхронизација и координација активности институција које учествују у реализацији
послова међународне сарадње, посебно области мониторинга квалитета и квантитета вода у билатералној
сарадњи са Румунијом и Мађарском (Агенција за заштиту животне средине и РХМЗ) и радиоактивности
екосистема реке Дунав на граничном профилу са Мађарском.

Учешће у изради предлога за преговоре, исходовање решења и извештаја са састанака,
дистрибуција материјала, обезбеђење преводиоца и остале активности у циљу одржавања билатералних
састанака.

Учешће у анализи и припреми текстова нових билатералних Споразума у области управљања
прекограничним водама са Мађарском и Румунијом. Одржан је један оперативни састанак на нивоу
експертских тимова са Мађарском. У оквиру преговора са Румунијом одржана су два оперативна састанка.
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На другом састанку, одржаном 07. и 08.08., експерти су усагласили предлог текста новог Споразума који је
упућен Владама страна на одобрење.

Због прекограничног загађења воде водотока Бачбокодски Плазовић и Плазовић са мађарске
територији које је регистровано 12.01.2018., ЈВП је заједно са надлежним институцијама, покренуло
активности на утврђивању чињеница о извору загађења, локацији и разлогу због кога је настало, као и о
количини и врсти отпадне воде која је изазвала загађење. Стране су, преко председника Комисије,
размењивале све релевантне информације о загађењу и усаглашавали мере које мађарска Страна предузима
у циљу смањења и заустављања испуштања загађења. Стручњаци српско–мађарске Поткомисије за заштиту
квалитета вода су, на свом трећем састанку (29-31.05.) констатовали да су конкретне мере које су
примењивали надлежни органи из Мађарске довеле до побољшања и да ће наставити да појачано прате
стање квалитета вода и размењују информације.

Закључени су уговори са подизвођачима за специфичне послове (превођење, праћење
радиоактивности екосистема реке Дунав на граничном профилу са Мађарском, израда стручних елемената
за потребе међународне сарадње) и анекси основног уговора са водопривредним предузећима.

Усаглашени састанци и преузете обавезе у оквиру билатералне сарадње са Мађарском реализовани
су према динамици. На састанку секретара Српско–мађарске комисије за водопривреду који је одржан 05. и
06.09.2018. сачињен је иновирани Програм извршавања обавезе из записника са заседања међудржавних
комисија и важећих правилника до наредног заседања Комисије са терминима одржавања свих састанака.

Са румунском Страном обављени су заједнички прегледи објеката за одбрану од поплава и леда на
обе територији ради оцене стања и спремности.
2. У области трилатералне и мултилатералне сарадње:

У оквиру трилатералне сарадње Србије, Мађарске и Хрватске у вези одбране од леда на Дунаву на
Сектору од заједничког интереса од Дунафелдвара до Вуковара одржана су два састанка. На састанку у
Копачеву 06. и 07.11.2018. стручњаци су сачинили предлог измена и допуна дела важећег Правилника за
одбрану од поплава и леда који се односи на одбрану од леда на Дунаву а који за реализацију треба да
одобре надлежне билатералне комисије. Редовни припремни састанак централних и локалних органа за
везу при одбрани од леда и стручњака одржан је 11. и 12.12.2018. у Новом Саду.

У оквиру мултилатералне сарадње иновиран је списак стручњака из ЈВП који ће учествовати у раду
експертских група на нивоу Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) и Савске комисије. По
налогу Републичке дирекције за воде стручњаци ЈВП учествовали су на припремним састанцима и на
састанцима експертских група у обе комисије.
Вредност реализованих послова и задатака у ЈВП из области међународне сарадње закључно са
30.11.2018. износи 16,2 милиона динара.

Управљање пројектима суфинансираним средствима из донација ЕУ
ЈВП реализује:
1. Пет пројекта из ИНТЕРРЕГ ИПА Програма прекограничне сарадње (од чега су два стратешка):
1.1. Комплексно унапређење водопривреде подручја канала Баја-Бездан (BABECA);
1.2. Ревитализација навигационе инфраструктуре на Бегеју (BEGA);
1.3. Интегрисани прекогранични систем мониторинга и управљања за ризике од поплава, за заштиту
животне средине и биодиверзитета и шумарства кроз формирање ретензија у прекограничном
шумском појасу и друге мере (FORRET);
1.4. Унапређење мониторинга суша и сувишних унутрашњих вода за подршку управљања водама и
смањење ризика везаних за екстремне временске услове (WATERatRISK);
1.5. Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области
(ECOWAM).
2. Једног пројекта ИНТЕРРЕГ ИПА Програма транснационалне сарадње - Јачање сарадње између
планирања управљања речним сливом и превенције ризика од поплава ради унапређења статуса
вода у сливу реке Тисе (JOINTISZA)
У извештајном периоду у оквиру имплементације наведених пројеката уговорени су:
 Набавке опреме у вредности 32,2 милиона динара;
 Услуге у вредности 64,98 милиона динара;
 Извођење радова у вредности 389,59 милиона динара.
Извршена су плаћања у износу од 176,52 милиона динара добављачима:
 За опрему – 14,99 милиона динара;
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За услуге – 22,95 милиона динара;
За радове – 138,58 милиона динара.

Табела бр. 19: Преглед реализације набавки у оквиру пројеката из ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње
Ред.
бр.
1
2
3
3
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3

Назив позиције
Теренска возила
Теренска возила
Хидрографска мерна опрема
ИТ опрема
Ласерски дистомат
Беспилотна летелица са дозволом
Кишомер
Теренски лап топ
Радна станица
УКУПНО ДОБРА:
Припрема пројектне докуменатиције за измуљење и
ремедијацију канала Бегеј
Израда пројектне документације за реконструкцију хидро
чворова Клек и Српски Итебеј
Израда пројектне документације за изградњу радноинспекционе/бициклистичке стазе
Израда пројектне документације за изградњу дока и
привеза у Зрењанину
Преводилачке услуге
Екстерни менаџмент пројекта
Спољни надзор радова
Експерт за набавке po PraG-u
УКУПНО УСЛУГЕ:
Преводница Шебешфок - поправка, надоградња и
адаптација чуварнице
Преводница Бездан - реконструкција и поправка
Измуљење Јегричке
УКУПНО РАДОВИ:
УКУПНО ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ:

Акроним
пројекта
BABECA
BEGA
BEGA
BEGA
BABECA
WATERatRISK
WATERatRISK
WATERatRISK
WATERatRISK

Планска
вредност
5.000.000
4.250.000
17.250.000
1.000.000
250.000
5.000.000
750.000
125.000
750.000
34.375.000

Уговорна
вредност
4.700.000
3.858.000
16.340.000
886.020
199.974
4.700.000

Плаћено
до 31.12.2018.
4.700.000
3.858.000
0
0
199.974
4.700.000

1.535.980

1.535.980

32.219.974

14.993.954

BEGA

36.875.000

34.860.000

11.155.200

BEGA

5.000.000

4.700.000

4.700.000

BEGA

5.000.000

4.700.000

0

BEGA

2.500.000

2.350.000

2.350.000

BEGA
BEGA
BABECA
WATERatRISK

1.000.000
7.500.000
10.625.000
312.500
68.812.500

948.994
7.092.000
10.040.000
290.000
64.980.994

106.762
2.127.600
2.510.000
0
22.949.562

350.132.966

330.589.280

106.218.335

62.500.000
412.632.966
515.820.466

59.002.650
389.591.930
486.792.897

32.362.954
138.581.289
176.524.804

BABECA
BABECA
ECOWAM

У извештајном периоду остварен је прилив средстава по основу аванса и рефундација трошкова
пројектних активности у укупном износу 577,78 хиљада евра, и то:
 BEGA – 13,89 хиљада евра;
 BABECA – 431,08 хиљада евра;
 ECOWAM – 95,19 хиљада евра;
 FORRET – 192,92 евра;
 WATERatRISK – 12,99 хиљада евра;
 JOINTISZA – 24,63 хиљада евра.
Додатни прилив у износу од близу 8 милиона динара је остварен по основу средстава из Конкурса
Покрајинског секретаријата за финансије за доделу средстава за учешће у суфинансирању пројеката који се
финансирају из фондова ЕУ. На ове Конкурсе ЈВП је пријавило пет пројеката, за која су одобрена средства
према следећем распореду:
 BABECA – 2 милиона динара;
 ECOWAM – 1,11 милиона динара;
 FORRET – 886,31 хиљада динара;
 BEGA – 2,63 милиона динара;
 WATERatRISK – 1,37 милиона динара.

Развојне активности
Учешће у изради развојних пројеката и стратешких докумената, и израда студијскоистраживачких пројеката за потребе унапређења делатности - у вези са Планом управљања водама за
слив реке Дунав на територији Републике Србије за период 2021-2027, формирана је радна група за израду
елемената за планове управљања водним подручјима. С тим у вези континуирано се одвијају активности у
оквиру радних група за поједине области у оквиру планова управљања за све водотоке на подручју
Војводине. Ово подразумева прибављање и анализу свих релевантних података који се односе на
хидроморфолошке и друге притиске и утицаје на водотоке и подземне воде у складу са Оквирном
директивом о водама Европске уније.
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За територију у надлежности ЈВП „Воде Војводинe“ завршено је одређивање водотока са површинама
сливова од 10 до 100 km2, као и извршена делинеација сливних површина и типологија водотока и
дефинисање привремених водних тела, које ће се коначано формирати након анализе притисака и утицаја.
Такође, иако методологија није још увек донесена, за сада се прикупљају подаци о главним притисцима на
водним телима површинских и подземних вода (загађења од насељених места, индустрија, фарме и слично)
и у фази су усаглашавања алфанумерички и просторни подаци.
Израда регистра водног добра, водних објеката и регистра загађивача. Сагласно Програму
управљања водама у 2018. години, а у оквиру израде Планова управљања у сарадњи са Републичком
дирекцијом за воде формиране су радне групе и приступило се:
1. Изради методологије вођења регистра водног добра, регистра загађивача и регистра коришћења
вода;
2. Изради Акционог програма у складу са захтевима Нитратне директиве 91/676/EEК од 12.12.1991.
3. Изради Иновираног каталога река Републике Србије;
4. Унапређењу Водног информационог система Републике Србије.
Развој и одржавање web GIS апликације и израда модула за имплементацију и вођење водног
информационог система - уз сарадњу са фирмом GDi GISData, предузете су активности на
имплементацији водног информационог система у ЈВП „Воде Војводине“. Ове активности биле су
подељене у две фазе:

У првој фази обављена је имплементација компоненти и модула за базну Web–GIS апликацију.
Извршена је испорука (инсталација) ВИСС апликација намењене ЈВП „Воде Војводине“, према
дефинисаним фунционалностима, опсегом система, као и коначном верзијом модела података.
Верификација инсталације је обављена од стране GDi GISDаtа тима. У оквиру ове фазе такође је
извршена анализа постојећих података у ЈВП „Воде Војводине“ (ради миграције у ВИС базу података),
развој миграционих процедура и миграција података у ВИС базу, као и израда WEB-GIS апликације за
преглед ВИС података.

У другој фази, која је у току, се врши оптимизација и миграција постојећих података са постојеће
PostgreSQl базе података на Oracle базу података, прилагођавање постојеће WEB-GIS апликације за рад
са новом Oracle базом података, као и успостављање механизама за размену података са ЈВП
„Србијаводе“.
У Влади АПВ 22.02.2018. потписан је Споразум о оквирима за размену, приступ и коришћење
просторних података, који ће бити један је од инструмената успостављања заједничког геопросторног
портала и основ за размену података између институција са територије АПВ. Циљ овога Споразума је
спровођење концепта регионалне инфраструктуре геопросторних података, а то је омогућавање
ефективнијег прикупљања, вођења, размене и коришћења геореференцираних просторних података и
сервиса.
Потписници Протокола су: Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине,
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, ЈП за просторно и урбинистичко
планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“, Покрајински завод за заштиту природе, ЈВП
„Воде Војводине“ и ЈП „Војводинашуме“.
Успостављање система мониторинга квалитета вода. - на локалитету преводнице Нови Сад
постављена је мултипараметарска сонда. Активности које су претходиле њеном постављању су радови на
довођењу ЕЕ инфраструктуре неопходне за функционисање сонде, као и подводни радови на постављању
заштите саме сонде. Након калибрације параметара које сонде региструју у водотоку, следи
експериментални (пробни) рад на успостављању мониторинга на предметном локалитету.

Информациони систем
У оквиру одржавања и унапређења информационог система ЈВП „Воде Војводине“ у извештајном
периоду, ангажовањем сопствених људских ресурса реализоване су следеће активности:

Перманентно одвијање активности на међусобном повезивању и унапређењу већ израђених
апликација које обезбеђују лакши и ефикаснији рад запослених, транспарентност обрачуна накнада за
запослене и крајњег корисника, као и знатну уштеду када је у питању обрачун и достава резултата
обрачуна.

Одржавање Oracle апликативног сервера као и Oracle базе података.

Реализација пројекта увођења интерне и екстерне ГИС апликације која ће објединити просторне
податке са алфанумеричким подацима из Oracle базе унетим кроз интерно развијене апликације. Крајњи
циљ ГИС апликације је интеграција са Водопривредним информационим системом (ВИС).
18


Инсталација хардвера и софтвера неопходних за обрачун накнаде за одводњавање физичких лица.

На мрежи ЈВП „Воде Војводине“ имплементирана је нова верзија антивирусног софтвера ESET
Endpoint 6.6. Нова ESET Web конзола преко инсталираних агената омогућава централизовано управљање
свим клијентима на мрежи било да су то сервери или рачунари.

Инсталирана су у нови rack у систем сали два сервера (HP Proliant сервер i Cisco сервер). На оба
сервера су инсталирани нови оперативни системи и урађена системска подешавања.

На домен контролерима је урађена оптимизација сервиса Active Directory која управља ИТ
ресурсима. Дефинисане су нове организационе јединице за компјутере и корисничке налоге. Неактивни
ресурси су стављени у статус disabled (неактивни) и пребачени у посебне организационе јединице.

Извршена је имплементација апликације за потребе накнаде за одводњавање физичких лица, као и
организована штампа и дистрибуцију решења преко ЈП „Пошта Србије“. У извештајном периоду
генерисана су 1.297.381 Решења за накнаду за одводњавање за физичка лица, и реализовано је њихово
штампање и дистрибуција обвезницима. Апликацијом је омогућено аутоматско књижење уплата на основу
извода рачуна.

Управљање и коришћење природних ресурса
Управљање заштићеним подручјима
У циљу унапређења поверених заштићених подручја, у предметном извештајном периоду реализоване
су следеће активности:
 У кругу Информативног центра заштићеног подручја Парка природе „Јегричка“ уграђен је хидрофор
и нове вододводне инталације у вредности 43,500.00 динара;
 Набављен је ванбродски мотор за чамац за потребе рибочуварске службе чија је вредност 342.684,00
динара.
 Набављен је пластични чамац у циљу ефикаснијег рада чувара Парка природе „Бељанска бара“ у
вредности 224.160,00 динара;
 Закључени су уговори са општинама Темерин и Врбас о обезбеђењу средстава за реализацију услуге
чишћења и уништавања инвазивних врста у Парку природе „Јегричка“, у циљу одржавања и уређења
обале Јегричке. Спроведене су набавке услуге чишћења и уништавања инвазивних врста у
парковима природе – Парк природе „Јегричка“, територија општине Врбас и Темерин, свака у
износу од 360.000,00 динара (износ суфинансирања општие Врбас и Темерин).
 Спроведена је јавна набавка за израду Програма управљања рибарским подручјем Парка природе
„Јегричка“, у вредности од 265.000,00 динара са ПДВ-ом.
 Спроведена је јавна набавка Пројекта „Вода за живот“, у оквиру које се реализовала санација
монтажно-демонтажних објеката, који се налазе у кругу Инфо-центра „Јегричка, у износу од
3.600.000,00 динара;
 Извршено је порибљавање рибарских подручја Парка природе „Јегричка“ и Парка природе
„Бељанска бара“ у износу од 306.900,00 динара;
У периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године продато је 309 годишњих дозвола за рекреативни
риболов у заштићеним подручјима паркова природе „Јегричка“ и „Бељанска бара“. Од продаје дозвола
остварен је приход у износу од 1.236.000,00 динара, од чега је плаћена накнада за коришћење рибарског
подручја у износу од 123.600,00 динара и ПДВ у износу од 206.000,00 динара.
У оквиру реализације пројекта „Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у
пограничној области" из ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија, у
извештајном периоду реализоване су следеће активности:
 Закључен је Уговор за реализацију услуге супервизора над радовима на измуљењу водотока
Јегричка од km 29+588 - km 37+892 и km 44+015 - km 46+673 и мониторинг у границама заштићеног
подручја Парка природе „Јегричка“ у оквиру Пројекта.
 Закључен је Уговор за радове на измуљењу водотока Јегричка од km 29+588 - km 37+892 и km
44+015 - km 46+673. У 2018 години испостављене су две привремене ситуације у вредности од
32.362.953,52 динара.
У 2018. години, катамаран је пловио 41 пута и остварен је приход од 114,500.00 динара. У истом
периоду од продатих улазница и едукативних часова наплаћена су средства у износу од 76.740,00 динара.
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Рибарство
У периоду од 01.01. до 31.12.2018. године надлежним институцијама достављени су сви законом
предвиђени извештаји односно извештаји о коришћењу рибарског подручја за 2018. годину, извештај о
утрошку средстава са посебног рачуна за први, други и трећи квартал 2018. године и извештаји о улову
рибе у рекама, језерима и каналима у 2017. години.
Природно математички факултет - Департман за биологију доставио је на основу уговора Извештај о
извршеном мониторингу на деловима рибарских подручја «Срем», «Банат» и «Бачка».
До 31.12.2018. године продато је 7.455 годишњих дозвола за рекреативни риболов и 26 дозвола за
привредни риболов и 3 дозволе за риболов бућком. Од продаје риболовних дозвола остварен је приход у
износу 31.242.800,00 динара. Од тога је плаћена накнада за коришћење рибарског подручја у износу од
3.284.780,00 динара и ПДВ у износу од 5.207.133,33 динара. Остала средства кориштена су за спровођење
програма управљања рибарским подручјем, односно трошкове чуварске службе (одржавање опреме, возила
и пловила, трошкове пратећих служби кориснка).
Реализоване су набавке услуге физичко-техничког обезбеђења за додатно чување рибарског подручја,
обележја алата за привредни риболов, праћења здравственог стања рибе, опреме за пловне објекте,
поправке пластичних чамаца, рибље млађи за порибљавање и путнички и теренски аутомобили.
Добијена је сагласност на и Годишњи програм управљања рибарским подручја «Срем», «Банат» и
«Бачка» за 2019. годину и Годишњи програм управљања рибарским подручјем риболовне воде реке
Криваје за 2019. годину
Рибочуварска служба остварила је 2.311 контролу. Контролисано је укупно 5.754 лица, eвидентирано је
34 неправилности на терену, заплењено је 60.507 метара мрежа и мноштво импровизованог алата. Поднето
је 96 захтева за покретање поступка за недозвољен риболов. Реализовано је 24 пресуде са укупном казном
од 140.000,00 динара.
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1.

БИЛАНС УСПЕХА (У 000 ДИНАРА)

1.1. ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА ПО ПОДБИЛАНСИМА
У складу са МРС 1, у укупне приходе Предузећа, поред пословних прихода, улазе финансијски приходи
и остали приходи.
Упоредни преглед остварених прихода дат је у наредној табели.
1.
2.
3.
4.
5.

Пословни приходи
Финансијски приходи
Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује
по фер вредности кроз биланс успеха
Остали приходи
Приходи исправка грешке из ранијег периода

5.044.720
37.289
35.742

УКУПНИ ПРИХОДИ

5.178.334

57.672
2.911

1.2. АНАЛИТИЧКА СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА ИСКАЗАНИХ У
ПОДБИЛАНСИМА
1.2.1 Пословни приходи
Према Закону о рачуноводству, МРС/МСФИ и подзаконским прописима, приходе чине приходи од
продаје робе, производа и услуга, приходи од активирања учинака и робе, промене вредности залиха,
приходи од премија, субвенција, дотација, донација и други пословни приходи.
На редном броју 1001 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су пословни приходи у износу од
5.044.720 хиљада динара, чију структуру приказујемо у табели у наставку:
1.2.1.1 Приходи од продаје производа и услуга
АОП 1014
Приходи од продаје на домаћем тржишту:
- приходи од накнада по решењима
- приходи од стручног надзора-Фонд Абу Даби
- приходи од водопривредних сагласности
- приходи од продаје производа
- приходи од продаје услуга – остало-риболовне дозволе и др.
Укупно:

5.457
43.411
32.108
12.275
23.817
117.068

1.2.1.2 Приходи од од премија, субвенција, дотација, донација и сл.
АОП1016
Приход из буџета - Фонд за воде АПВ
-накнаде
Приход из буџета
Приходи од дотација
- суфинансирање Општине и месне заједнице
Приходи из буџета РС (међудржавна сарадња и инвеститорски трошкови)
Приходи из буџета АПВ
Приходи по основу условљених донац.-израда тех.докумен.и ИПА пројекти
Приходи по основу условљених донац. АПВ (донос са одложених прихода)
Укупно:

2.799.744
400.000
639.997
51.083
454.442
28.673
529.302
4.903.240

1.2.1.3 Други пословни приходи
АОП 1017
Приходи од закупа
Остали приходи - рефундације трошкова
Укупно:

814
23.598
24.412
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ПРЕГЛЕД УКУПНИХ РАСХОДА ПО ПОДБИЛАНСИМА
У укупне расходе, поред пословних расхода, спадају финансијски расходи и остали расходи. Подаци о
расходима који су исказани у Билансу успеха по подбилансима дати су у наредној табели.
1.
2.
3.
4.
5.

Пословни расходи
Финансијски расходи
Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по
фер вредности кроз биланс успеха
Остали расходи
Исправ. грешака из раниј. периода
УКУПНИ РАСХОДИ

5.123.336
478
23.781
6.608
5.154.203

1.3. АНАЛИТИЧКА СТРУКТУРА РАСХОДА ИСКАЗАНИХ У ПОДБИЛАНСИМА
1.3.1 Пословни расходи
На редном броју 1018 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су пословни расходи у износу од
5.123.336 хиљада динара, чију структуру дајемо у наставку:
1.3.1.2 TРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (ГРУПА 51)
AOП 1023
Трошкови материјала за одржавање некрет.постр.и опреме
Tрошкови канцеларијског материјала
Трошкови осталог режијског материјала
Трошкови резервних делова
Трошкови ХТЗ опреме
Трошкови ситног инвентара
Трошкови аутогума
Укупно без трошкова горива и енергије
AOП 1024
Трошкови горива и енергије

28.748
6.881
1.070
4.171
3.972
922
821
46.585
192.039

1.3.1.3 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (ГРУПА 52)
АОП 1025
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)
Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца
Трошкови накнада члановима надзорног одбора
Трошкови накнада по уговорима
Остали лични расходи и накнаде
- накнада трошкова запосленима на службеном путу
- накнаде трошкова превоза на службеном путу
- накнаде трошкова превоза на рад и са рада
- давања запосленом и чл.њихових породица
- стипендије деци радника
-поклон пакетићи за децу радника
Укупно:

501.056
90.161
2.929
907
14.327
1.615
21.095
1.754
763
2.372
636.979

1.3.1.4 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (група 53)
АОП 1026
Трошкови транспортних услуга
Трошкови услуга одржавања некрет.постројења и опреме
Трошкови закупнина
Трошкови сајмова
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови осталих услуга
Укупно:

61.432
3.342.209
970
1.056
1.784
28.789
3.436.240

22

1.3.1.5 ТРОШКОВИ AMОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА
АОП 1027 - Трошкови амортизације
АОП 1028 - Трошкови дугорочних резервисања

485.403
1.001

1.3.1.6 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (група 55)
АОП 1029
Трошкови непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови премија осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови чланарина
Трошкови пореза
Остали трошкови
Укупно група 55:
УКУПНО– ПОСЛОВНИ РАСХОДИ:

228.034
1.987
14.808
2.337
2.714
6.136
69.073
325.089
5.123.336

1.4. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
Према МРС и МСФИ, финансијске приходе чине финансијски приходи од матичних, зависних и осталих
повезаних правних лица, приходи од камата, позитивних курсних разлика и позитивних ефеката валутне
клаузуле и остали финансијских приходи.
На редном броју 1032 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су финансијски приходи у износу од
37.289 хиљада динара, који се састоје од
Приходи од камата:
- по потраживањима од купаца за накнаде
- по основу депозита и депозита по виђењу
Укупно:

21.793
15.496
37.289

1.5. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
Према МРС и МСФИ, финансијске расходе чине финансијски расходи по основу камата и негативних
курсних разлика, расходи по основу ефеката валутне клаузуле и остали финансијски расходи.
На редном броју 1040 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су финансијски расходи у износу од
478 хиљада динара, који се састоје од:
Расходи камата:
- по основу затезних камата
- негативне курсне разлике
Укупно:

263
215
478

1.6. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ
ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА
На редном броју 1050 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су приходи од усклађивања вредности
остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од 35.742 хиљада динара,
који се састоје од:
Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца за камату и таксу
Укупно:

35.742
35.742
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1.8. ОСТАЛИ ПРИХОДИ
На редном броју 1052 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су остали приходи у износу од 57.672
хиљада динара, који се састоје од:
Добици од продаје расходоване опреме
Наплаћена отписана потраживања
Приходи по основу ефеката уговорене ревалоризације
Приходи од смањења обавеза
Наплаћене штете по основу осигурања
Остали приходи
Прих.од усклађив.потражив.за дате авансе
Укупно:

1.815
40.900
17
2.948
3.685
7.377
930
57.672

1.9. ОСТАЛИ РАСХОДИ
На редном броју 1053 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су остали расходи у износу од 23.781
хиљада динара, који се састоје од:
Остали расходи
23.781
Укупно:
23.781

1.10. НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ
ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ
РАНИЈИХ ПЕРИОДА
На редном броју 1057 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказан је нето губитак пословања које се
обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправке грешака из ранијих периода у износу од
3.697 хиљада динара, који се састоји од:
Приходи по основу исправке грешака из ранијих година
које нису материјално значајне
Расходи по основу исправке грешака из ранијих година
које нису материјално значајне
Нето:

2.911
-6.608
3.697

1.11. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПО ПОДБИЛАНСИМА
На редном броју 1058 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказан је нето добитак пре опорезивања, који
се добија на следећи начин:
1. Пословни губитак
2. Добитак из финансирања
3. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер
вредности кроз биланс успеха
4. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер
вредности кроз биланс успеха
5. Остали приходи
6. Остали расходи
Нето губитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене
7. политике и исправка грешака из ранијих периода
НЕТО ДОБИТАК

-78.616
36.811
35.742
0
57.672
-23.781
-3.697
24.131
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2.

БИЛАНС СТАЊА

2.1. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ
Неуплаћени уписани капитал (АОП 001) у износу од РСД 217 хиљада на дан 31. децембра 2018. године,
представља потраживање за износ уписаних а неуплаћених удела, који су продати у циљу стварања
капитала приликом оснивања. Неуплаћени уписани капитал се исказује у номиналним износима уписаног
капитала.

2.2. НЕМAТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
У оквиру нематеријалних улагања (АОП 003) исказана је вредност од 49.123 хиљада динара и у односу
на стање од прошле године, вредност је повећана за надограђену апликацију - накнаде за одводњавање за
физичка лица и Оракл апликацију.

2.3. НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА
У оквиру некретнина, постројења и опреме (АОП 010) исказана је вредност у износу од 46.283.142
хиљада динара. У извештајном периоду извршена су улагања у водне објекте, набавка канцеларијске и
рачунарске опреме, набавка транспортних средстава и опреме за радове у водопривреди.

2.4. БИОЛОШКА СРЕДСТВА
Стање на позицији биолошка средства (АОП 019) износи 625.171 хиљада динара.

2.5. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
Ова позиција (АОП 024) је укупно повећана у односу на предходну годину и износи 17.337 хиљада
динара.
Учешћа у капиталу осталих правних лица (АОП 027) је знатно повећана и односи се на акције и уделе
код других правних лица (конверзија потраживања у акције и уделе).
А позиција Остали дугорочни финансијски пласмани (АОП 033) у износу од 2.672 хиљада динара, је
смањена и односи се на дугорочне стамбене кредите дате радницима и на потраживања за откуп станова а
смањење је након уплата рата радника.

2.6. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА
На редном броју 042 (ознака за АОП) су исказане су одложена пореска средства у износу од 13.285
хиљада динара и обухватају одложена пореска средства формирана из резервисања за отпремнине,
јубиларне награде и судске спорове. На крају године се не исказују у билансу стања који се доставља АПРу, јер се пребијају са одложеним пореским обавезама.

2.7. ЗАЛИХЕ
На редном броју 044 (ознака за АОП) су исказане су укупне залихе у износу од 172.060 хиљада динара и
обухватају залихе материјала, резервних делова,алата и ситног инвентара као и плаћене авансе за залихе и
услуге.
Материјал, резерни делови, алат и ситан инвентар (АОП 045) износи 21.160 хиљада динара.
Недовршена производња (АОП 046) износи 2.597 хиљада динара.
Плаћени аванси (АОП 050) у износу 148.303 хиљада динара, се углавном односе на дате авансе за
услуге и за радове финансиране из Буџета.

2.8. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
У оквиру редног броја 051 (ознака за АОП) исказан је износ потраживања од купаца по основу продаје у
земљи са припадајућом исправком вредности у износу од 34.048 хиљада динара. Односи се на потраживања
од правних лица у земљи за накнаде, водопривредне сагласности, продате производе и услуге, за камату,
потраживања по принудној наплати пријављеној код НБС, потраживања од купаца у реструктурирању,
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потраживања од физичких лица у земљи за накнаде, потраживања по репрограму, по извршним судским
решењима, из приватизације и др.

2.9. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
На редном броју 060 (ознака за АОП) су исказана су друга потраживања у износу од 8.084 динара и
састоје се од потраживања за камату на ависта депозите, потраживања од запослених за зајам, аконтације
дате радницима,потраживања од фондова по основу исплаћених накнада зарада запосленима, потраживања
од ДДОР-а за накнаду штете.

2.10. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
На редном броју 068 (ознака за АОП) су исказани готовински еквиваленти и готовина у износу од
1.847.464 хиљада динара и састоје се од готовине на текућим и девизним рачунима и затечено стање у
благајни.

2.11. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
На редном броју 070 (ознака за АОП) су исказана активна временска разграничења у износу од 2.046
хиљада динара и састоје се од разграничених трошкова по основу обавеза (осигурање) и разграничених
трошкова плаћеног ПДВ-а за примљене авансе.

2.12. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
Ванбилансна евиденција у активи је исказана на редном броју 072 (ознака за АОП) у износу од
77.273.093 хиљада динара. Евиденција обухвата водне објекте преузете од водопривредних предузећа,
опрема добијена од АПВ- а на коришћење без наканде, имовина у јавној својини пренета на АПВ, менице,
гаранције и риболовне дозволе.

2.13. ОСНОВНИ КАПИТАЛ
На редном броју 0402 (ознака за АОП) у Билансу стања исказан је основни капитал у износу од
14.364.329 хиљада динара.
Основни капитал ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, у износу од РСД 14.364.329 хиљада обухвата
државни капитал од РСД 14.352.168 хиљада (АОП 406) и остали основни капитал у износу од РСД 12.161
хиљада (АОП 410).
Државни капитал представља капитал јавног предузећа кога је основала АП Војводина. Државни
капитал обезбеђује се из јавних прихода и са његовим располагањем одлучује Оснивач.
Остали капитал представља облик капитала који је пренет из ванпословних извора у пословне изворе.

2.14. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ
На редном броју 0411 (ознака за АОП) у Билансу стања исказан је уписани, а неуплаћени капитал у
износу од 217 хиљада динара.

2.15. РЕЗЕРВЕ
На редном броју 0413 (ознака за АОП) у Билансу стања исказане резерве у износу од 4.111 хиљада
динара. Резерве у износу од РСД 4.111 хиљада обухватају законске резерве. Промена на резервама није
било.

2.16. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ
На редном броју 0414 (ознака за АОП) у Билансу стања исказане су равалоризационе резерве у износу
од 29.365.559 хиљада динара.
Ревалоризационе резерве обухватају позитиван ефекат промене фер вредности некретнина, постројења и
опреме и нематеријалних улагања.
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Ревалоризационе резерве формиране су на основу процене вредности имовине извршене од стране
Института за тржишна истраживања, Београд са датумом 01. јануар 2004. године, и Процене вредности
имовине извршене од стране Делоитте Београд са датумом 02. јануар 2015. Године,. кao и на основу
интерне процене основних средстава која су у употреби а која су била 100 % амортизована.

2.17. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ
На редном броју 0416 (ознака за АОП) исказани су нереализовани губици по основу хартија од
вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата у износу од РСД 6,423 хиљада.

2.18. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК
На редном броју 0417 (ознака за АОП) у Билансу стања исказан је нераспоређени добитак у износу од
27.822 хиљадa динара а који се односи на нераспоређени добитак ранијих година (АОП 418) у износу од
3.691 хиљада динара и нераспоређени добитак који је исказан у четвртом кварталу текуће године у износу
од 24.131 хиљада динара

2.19. ГУБИТАК
На редном броју 0421 (ознака за АОП) исказан је губитак у износу од 2.563.588 хиљада динара који се
односи на губитак ранијих година (АОП 422) .

2.20. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
На редном броју 0425 (ознака за АОП) исказана су дугорочна резервисања у износу од 72.965 хиљада
динара и обухватају резервисања за трошкове обнављања (репродукцију) шума извршена су на основу
Закона о шумама, резервисања за отпремнине код одласка у пензију, за јубиларне награде, резервисања за
судске спорове.

2.21. ДУГОРОЧНE OБАВЕЗЕ
На редном броју 0432 (ознака за АОП) исказане су дугорочне обавезе у износу од 4.184 хиљада динара и
обухватају примљене депозите по уговору о закупу водног земљишта на 5 година.

2.22. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ
На редном броју 0441 (ознака за АОП) су исказане одложене пореске обавезе на рачуну 498 у износу од
4.107.989 хиљада динара, које су настале као разлика између рачуноводствене и пореске амортизације.
Одложене пореске обавезе су износи пореза на добит, плативи у будућим периодима, а односе се на
опорезиве привремене разлике између књиговодствене вредности средстава и њихове пореске основице.

2.23. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ
На редном броју 0450 (ознака за АОП) у Билансу стања су исказани су примљени аванси у износу од
22.433 хиљада динара. Односе се на примљене авансе за радове у водопривреди, од физичких лица за
накнаде, за одводњавање, водно земљиште и др.

2.24. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
На редном броју 0451 (ознака за АОП) су исказане обавезе из пословања у износу од 72.761хиљада
динара и састоје се од следећих позиција: добављачи у земљи у износу од 72.668 хиљада динара и остале
обавезе из пословања у износу од 93 хиљаде динара.

2.25. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
На редном броју 0459 (ознака за АОП) су исказане остале краткорочне обавезе у износу од 240 хиљада
динара. На овој позицији се налазе обавезе по основу обавеза за накнаде зарада, обавезе према запосленима
и по основу уговора о закупу непокретности, које су измирене у наредном обрачунском периоду.
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2.26. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
На позицији 0460 (ознака за АОП) се налази обавеза за порез на додату вредност за месец децембар у
износу од 12.518 хиљада динара која је плаћена у наредном извештајном периоду.

2.27. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ
На позицији 0461 (ознака за АОП) се налази обавеза за накнаду за коришћење риболовних подручја,
остале порезе и доприносе и друге дажбине у износу од 1.763 хиљада динара које ће бити плаћене у
наредном обрачунском периоду.

2.28. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
На редном броју 0462 (ознака за АОП) исказана су пасивна временска разграничења у износу од 3.565.097
хиљада динара и односе се на одложене приходе за примљена средства из буџета АПВ за инвестиције у
току, за инвестиције по посебном Програму АПВ, разграничене обавезе за радове финансиране из буџета,
приходи од општина– суфинансирање и др.

2.29. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА
На редном броју 0465 (ознака за АОП) исказана је ванбилансна пасива у износу од 77.273.093 хиљада
динара.
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3.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

3.1. АОП 3002 Продаја и примљени аванси
Исказани су подаци о приливу готовине у износу од 237.328 хиљада динара, по основу наплаћених
потраживања од купаца и примљених аванса у току извештајног периода.

3.2. АОП 3003 Примљене камате из пословних активности
Исказани су подаци о приливу готовине у износу од 52.106 хиљада динара, по основу камата на ависта
депозите код банака и камате на потраживања од накнада.

3.3. АОП 3004 Остали приливи из редовног пословања
Исказани су подаци о приливу готовине у износу од 5.131.347 хиљада динара, по основу финансирања
по програмима из Буџета АПВ и Буџета локалних самоуправа, накнада штете од осигуравајућих кућа и по
основу потраживања од радника за зајам и др.

3.4. АОП 3006 Исплате добављачима и дати аванси
Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 4.101.877 хиљада динара, односно исплате
добављачима за набавку материјала, робе, енергије, услуга и других трошкова пословања у току
обрачунског периода.

3.5. АОП 3007 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи
Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 638.973 хиљада динара исплаћених бруто зарада,
накнада зарада и осталих личних расхода у току обрачунског периода.

3.6. АОП 3010 Одливи по основу осталих јавних прихода
Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 141.757 хиљада динара по основу плаћања пореза на
додату вредност, пореза на имовину, порез на употребу моторних возила, накнаде за коришћење шума и
риболовних подручја, разних такси и других трошкова.

3.7. АОП 3015 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава
Исказани су подаци о приливу готовине у износу од 1.948 хиљада динара по основу продаје
расходованих основних средстава.

3.8. АОП 3021 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава
Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 289.194 хиљада динара за улагања у некретнине,
постројења и опрему.

3.9. АОП 3040 СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ: 5.422.729 хиљада динара.
3.10. АОП 3041 СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ: 5.171.801 хиљада динара.
3.11. АОП 3042 НЕТО ПРИВ ГОТОВИНЕ: 250.928 хиљада динара.
3.12. АОП 3044 ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА: 1.596.653
хиљада динара.
3.13. АОП 3045 ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ: 70 хиљада динара.
3.14. АОП 3046 НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ: 217 хиљада динара.
3.15. АОП 3047 ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА: 1.847.434
хиљада динара.
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4.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада за постојеће запослене у 2018. години износи 489.771.359,52 динара, а маса зарада за
новозапослене у 2018 години износи 14.104.591,80 динара, што укупно износи 503.875.951,32 динара и
утврђена је на основу Фискалне стратегије за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину и Закона
о буџетском систему („Сл. гл. РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (исп.),
68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017), у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном
сектору („Сл. гл. РС“ број 93/2012), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату
плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава („Сл. гл. РС“ бр. 116/2014),
Законом о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр.
68/2015, 85/2015 и 81/2016) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гл. РС“ бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014,
118/2014, 22/2015 и 59/2015), као и према Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018.
годину које су усвојене Закључком Владе Републике Србије 05 број 023-10241/2017 од 26.10.2017. године
којима је дефинисано да се зараде у јавним предузећима у 2018. години планирају у складу са важећим
законским и подзаконским актима.
Број запослених је одобрен ЈВП „Воде Војводине“ на основу члана 31. Покрајинске скупштинске одлуке
о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину, у ком су приказани број и структура запослених
код корисника јавних средстава. За ЈВП „Воде Војводине“ одобрен је број од 446 запослених на неодређено
време и 40 запослених на одређено време. Доношењем Покрајинске уредбе о максималном броју
запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Сл. лист
АПВ“ бр. 54/2017, 10/2018 и 56/2018 од 28.11.2018.), којом је утврђен максимални број запослених на
неодређено време за сваки организациони облик у систему АП Војводине, усклађени су за ЈВП „Воде
Војводине“ број запослених и маса за зараде запослених.
Укупна маса зарада за 2018. годину за запослене на одређено и неодређено време износи 503.875.951,32
динара. Планирана маса средстава за зараде садржи укупан износ обрачунатих зарада са порезима и
доприносима пре умањења основице, тако да је у маси садржан и износ умањења основице за 10%, који се у
складу са законом уплаћује као разлика у буџет Републике Србије.
Обрачун и исплата зарада вршиће се у складу са остварењем планираних задатака и финансијским
стањем у ЈВП „Воде Војводине“.
Остала лична примања запослених планирана су сходно Закону о раду и Колективном уговору, а
исплаћиваће се у зависности од финансијског стања ЈВП „Воде Војводине“.
Пројектовање масе зарада за 2018. годину извршено је према Закону о привременом утврђивању
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних
средстава („Службени гласник РС бр. 116/2014). Планирана маса средстава за зараде садржи укупан износ
обрачунатих зарада са порезима и доприносима пре умањења основице, што значи да је у маси садржан и
износ умањења основице за 10% који се у складу са законом уплаћују као разлика у Буџет Републике
Србије.

4.1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет
запосленог)
Реализација нето зарада за период 01.01.-31.12.2018. године износи 359.692.770 динара, а састоји се од
масе зарада која је исплаћена запосленима у износу од 333.376.057 динара и износа од 26.316.713 динара на
име 10% умањења од нето зараде која је уплаћена у Буџет Републике Србије. Реализација је у оквиру
планиране за период.

4.2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет
запосленог)
Реализација бруто 1 зарада за период 01.01.-31.12.2018. године износи 501.055.621 динара, а састоји се
од масе која је исплаћена запосленима и пореза и доприноса на терет запослених, у износу од 463.515.427
динара и износа од 37.540.194 динара на име 10% умањења од бруто 1 зараде која је уплаћена у Буџет
Републике Србије. Реализација је у оквиру планиране за период.
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4.3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет
послодавца)
Реализација бруто 2 зарада за период 01.01.-31.12.2018. године износи 591.216.204 динара, а састоји се
од масе која је исплаћена запосленима, пореза и доприноса на терет запослених, те доприноса на терет
послодавца, у износу од 546.921.249 динара и износа од 44.294.955 динара на име 10% умањења од бруто 2
зараде која је уплаћена у Буџет Републике Србије. Овај износ умањења представља укупан износ уплата у
Буџет Републике Србије за период 01.01.-31.12.2018. године према Закону о привременом уређивању
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних
средстава („Сл. гласник РС“ бр. 116/2014 од 27.10.2014. године.). Реализација је у оквиру планиране за
период.

4.4. Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО
Укупан број запослених по кадровској евиденцији на дан 31.12.2018. године износи 475, у односу на
планираних 486 запослених.

4.4.1 Број запослених по кадровској евиденцији - на неодређено време
Укупан број запослених на неодређено време по кадровској евиденцији на дан 31.12.2018. године износи
437 запослених (укључујући 2 запослена у статусу мировања радног односа - по основу обављања јавне
функције), у односу на планираних 446 запослених у Годишњем програму пословања ЈВП „Воде
Војводине“ Нови Сад за 2018. годину. Покрајинском уредбом о максималном броју запослених у систему
Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2017, 10/28 и 56/2018 од
28.11.2018.) утврђен је максимални број запослених на неодређено време за ЈВП „Воде Војводине“ Нови
Сад на нивоу 446 запослених. Детаљно образложење дато је у делу 5. Динамика запослених.

4.4.2 Број запослених по кадровској евиденцији - на одређено време
Број запослених на одређено време по кадровској евиденцији на дан 31.12.2018. године износи 38, у
односу на 40 запослених предвиђених у Годишњем програму пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад
за 2018 годину. Детаљно образложење је дато у делу 5. Динамика запослених.

НАКНАДЕ ПО УГОВОРИМА СА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА
Према Смерницама Владе накнаде по ауторским уговорима и уговорима о привременим и повременим
пословима су планиране до нивоа средстава за ове намене у 2017. години.
Одступање од препоруке је неопходно код планирања позиције Накнаде физичким лицима по основу
осталих уговора који представљају Уговоре о закупу земљишта у власништву физичких лица који по
Закону о порезу на доходак („Сл. гл. РС“ бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 , 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009,
44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - Одлука УС РС, 93/2012, 114/2012 - Одлука УС РС, 47/2013, 48/2013,
108/2013, 57/2014, 68/2014,112/2015, 10/2007, 7/2008, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015,
5/2016.), представљају категорију осталих личних примања, те се морају приказати у табелама које се
односе на лична примања. Уговори се закључују са физичким лицима због заузимања земљишта у
власништву физичких лица у току радова на санацији одбрамбених линија и других радова из области
пословања Јавног водопривредног предузећа. До коначног регулисања имовинско-правних односа, плаћа се
годишња накнада за коришћење земљишта, која је дефинисана у противвредности ЕУР на дан исплате.
Износ планиран за 2018. годину је већи од реализације у 2017. години због нових закупа пољопривредног
земљишта за потребе изградње или реконструкције водних објеката.
Одступање од препоруке је неопходно код планирања позиције Уговори о делу која је планирана за 2018
годину у износу од 3.800.000 динара због тога што је у току 2018. године неопходно ангажовање вештака
одговарајуће струке због Закона о изменама и допунама Закона о водама („Сл. гласник РС“ бр. 101/2016),
којим се прецизира у члану 10в, став 3. да: „почетну висину закупнине из става 2. овог члана утврђује
вештак одговарајуће струке“ и члана 10в. став 2.: „Почетна висина закупнине по којој се водно земљиште у
јавној својини може дати у закуп не може бити испод тржишне висине закупнине на подручју на којем се то
земљиште налази“. Уколико се ангажује вештак као физичко лице које може бити запослено, пензионер
или незапослено неопходно је планирати средства за њихово ангажовање на позицији Уговора о делу који
према Закону о порезу на доходак („Сл. гл. РС“ бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006,
31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011-Одлука УС РС, 93/2012, 114/2012-Одлука УС РС, 47/2013,
48/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014,112/2015, 10/2007, 7/2008, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014,
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5/2015, 5/2016.) представљају категорију осталих личних примања те се морају приказати у табелама које се
односе на лична примања.

4.5. Накнаде по уговору о делу
Планирани износ накнада по уговору о делу за период 01.01.-31.12.2018. године износи 3.800.000 динара
бруто, а реализација у наведеном периоду износи 66.456 динара бруто. Реализација је мања од планиране за
период због тога што су активности ангажовања вештака у поступку процене висине закупнине за закуп
пољопривредног земљишта у току.

4.6. Накнаде по ауторским уговорима
Планирани износ накнада по ауторским уговорима за период 01.01.-31.12.2018. године износи 100.000
динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 87.850 динара бруто. Реализација је у оквиру
планиране за период.

4.7. Накнаде физичким лицима по основу осталих Уговора
Планирани износ накнада по основу осталих Уговора за период 01.01.-31.12.2018. године износи
1.520.000 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 752.539 динара бруто. Реализација је у
оквиру планиране за период.

4.8. Накнаде члановима надзорног одбора
Нето накнада за рад чланова Надзорног одбора планирана је у висини једноструке просечне зараде у
Републици Србији по запосленом, без пореза и доприноса, која је исплаћена у Републици Србији у месецу
септембру 2017. године.
Нето накнада за рад председника Надзорног одбора планирана је у висини нето накнаде члана
Надзорног одбора увећане за 20%.
Планирани износ накнада члановима Надзорног одбора за период 01.01.-31.12.2018. године износи
2.929.337 динара бруто. Реализација у наведеном периоду износи 2.929.337 динара бруто, а састоји се из
масе која је исплаћена члановима надзорног одбора и пореској управи за припадајуће порезе на доходак
грађана у износу од 2.636.403 динара бруто и износа од 292.934 динара на име 10% умањења од бруто
накнаде која је уплаћена у Буџет Републике Србије.
Реализација је у оквиру планиране за период. Надзорни одбор чине председник и два члана Надзорног
одбора.

НАКНАДЕ ТРОШКОВА И ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
Остала лична примања запослених планирана су сходно Закону о раду и Колективном уговору, а
исплаћиваће се у зависности од финансијског стања ЈВП.

4.9. Превоз запослених на посао и са посла
Планирани износ за превоз запослених на посао и са посла у складу са Колективним уговором и Законом
о раду за период 01.01.-31.12.2018. године износи 25.000.000 динара бруто, док је реализација у истом
периоду 21.095.150 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА
Средства опредељена за службена путовања су планирана у већем износу од реализације у 2017. години
и планирана су само за најнеопходније сврхе, накнаде смештаја и исхране на службеном путу која се
највећим делом односи на извођачку радну јединицу и службу надзора. Додатно планирана средства за
службена путовања односе се на послове у оквиру Међудржавне сарадње која се финансира из наменских
извора, као и службена путовања која су везана за обављање пројектних активности у оквиру реализације
пројеката ИНТЕРРЕГ ИПА прекограничне и транснационалне сарадње, који се финансирају из средстава
донације ЕУ. Активности на реализацији ИПА пројеката су започете крајем 2017 године, тако да у тој
години није било значајније реализације службених путовања. Њихова реализација се планира у 2018
години.
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4.10. Дневнице на службеном путу
У периоду 01.01.-31.12.2018. године планирана средства за дневнице на службеном путу у земљи и
иностранству износе 19.115.000 динара, а у истом периоду утрошена су средства у износу од 10.953.125
динара за исплату дневница у земљи и иностранству у складу са Колективним уговором и Законом о раду.
Реализација је у оквиру планиране за период.

4.11. Накнаде трошкова на службеном путу
У периоду 01.01.-31.12.2018. године планирана средства за накнаде трошкова на службеном путу у
складу са Колективним уговором и Законом о раду која подразумевају трошкове смештаја, превоза и остале
трошкове на службеном путу у земљи и иностранству износе 6.735.000 динара бруто, а реализација у
наведеном периоду износи 4.988.830 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.12. Отпремнине за одлазак у пензију
У периоду 01.01.-31.12.2018. године планирана средства за отпремнине за одлазак у пензију износе
7.774.015 динара бруто за планираних 35 прималаца. У истом периоду исплаћене су отпремнине у складу са
Колективним уговором и Законом о раду у износу од 2.875.016 динара бруто за 13 прималаца. Отпремнине
се исплаћују у висини три просечне зараде у Републици Србији према члану 48. Колективног уговора.
Разлика између планиране и остварене суме је настала због тога што у планиран износ улазе и
потенцијални запослени који могу да одлуче о одласку у превремену пензију, када се стекну слови за то.
Реализација је у оквиру планиране за период.

4.13. Јубиларне награде
Планирана средства за исплату јубиларних награда у периоду 01.01.-31.12.2018. године износе 2.990.509
динара бруто, а исплаћене су јубиларне награде у износу 2.948.142 динара бруто радницима за десет,
двадесет, тридесет и четрдесет година радног стажа. Обрачун је извршен у складу са Законом о раду и
Колективним уговором. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.14. Помоћ радницима и породици радника
Према Закону о раду и Колективном уговору планирана средства за исплату помоћи радницима и
породици радника у периоду 01.01.-31.12.2018. године износе 1.918.000 динара. У истом периоду исплаћена
су средства за наведене намене у износу од 1.754.352 динара. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.15. Стипендије
На основу Колективног уговора дефинисано је право на стипендију студентима које је у Годишњем
програму пословања за период 01.01.-31.12.2018. године планирано у износу 850.000 динара. У истом
периоду исплаћене су стипендије у износу од 763.571 динара. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.16. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима
На основу Колективног уговора дефинисано је право на исплату поклон пакетића деци запослених до
навршене 15 године старости, које је у Годишњем програму пословања за период 01.01.-31.12.2018. године
планирано у износу од 2.421.380 динара. У истом периоду исплаћена су средства за ове намене у износу од
2.371.320 динара. Реализација је у оквиру планиране за период.
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5.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Годишњим програмом пословања за 2018. годину, ЈВП „Воде Војводине“ планирало је укупно 486
запослених, од чега 446 на неодређено време и 40 запослених на одређено време. Број запослених планиран
је у складу са Покрајинском уредбом о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине
Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2017, 10/28 и 56/2018) и Покрајинском скупштинском
одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Сл. лист АПВ“ бр. 57/2017, 17/2017 и
29/2018) .
Изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2018. године, које је Надзорни одбор ЈВП „Воде
Војводине“ усвојио 25.06.2018. године и на којe је Покрајинска влада дала сагласност решењем бр. 02345/2018 од 25.07.2018. године, планирани број запослених у ЈВП „Воде Војводине“ остао је непромењен.
Динамика запослених (одлив и пријем кадрова) у ЈВП „Воде Војводине“ за период 01.01-31.12.2018.
године дата је и уједно образложена у табели у Обрасцу 3, као саставном делу Извештаја. Ова тaбела
кумулативно обухвата приказ одлива кадрова и пријема кадрова за наведени период, на начин да садржи
већ образложене податке за (тромесечне) периоде 01.01.-31.03.2018. године, 01.04.-30.06.2018. године,
01.07.-30.09.2018. године и 01.10.-31.12.2018., са коначним стањем на дан 31.12.2018. године, од 437
запослених на неодређено време и 38 запослених на одређено време.
Према датој Табели, укупан број запослених у ЈВП „Воде Војводине“ на дан 31.12.2018. године износи
475, што је за 11 мање у односу на укупно планираних и одобрених 486 запослених за 2018. годину.
Број од 437 запослених на неодређено време, на дан 31.12.2018. године (укључујући и 2 запослена у
мировању радног односа - по основу обављања јавне функције), за 9 је мањи од дозвољеног максималног
броја (446) ових запослених, који је за ЈВП „Воде Војводине“ утврђен Покрајинском уредбом о
максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Сл. лист
АПВ“, бр. 54/2017, 10/2018 и 56/2018 од 28.11.2018.).
Број од 38 запослених на одређено време на дан 31.12.2018. године, за 2 је мањи од дозвољеног
максималног броја (40) ових запослених, који је планиран и одобрен за 2018.годину. Наведени број
обухвата директора ЈВП „Воде Војводине“ (који је на ову функцију именован решењем Покрајинске владе
бр. 023-36/2017 од 14.09.2017. године), 35 запослених по основу привремено повећаног обима посла, као и
2 запослена коју су замена до повратка 2 привремено одсутна запослена (по основу обављања јавне
функције). Према члану 10. став 3. тачка 3. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у
јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015 и 81/2016 – одлука УС), на замену привремено одсутног
запосленог, не односи се ограничење у погледу укупног броја запослених на одређено време (највише до
10% у односу на укупно дозвољен број од 446 број запослених на неодређено време у ЈВП „Воде
Војводине“).
У периоду 01.01. - 31.12.2018. године радни однос је престао за укупно 42(25) запослена, од чега је 22
радило на неодређено време (4 преминула, 9 је отишло у старосну пензију, 3 у инвалидску пензију, 2 отказа
од стране Предузећа, 2 споразумна престанка радног односа и 2 престанка радног односа због некоришћења
права запослених на враћање на рад по истеку неплаћеног одсуства - из мировања радног односа), а 20
запослених на одређено време (12 због заснивања радног односа на неодређено време по добијеној
сагласности Републичке комисије, 6 због истека уговора о раду по основу привремено повећаног обима
посла, 1 споразум о престанку радног односа на одређено време и 1 престанак замене привремено одсутне
запослене због истека породиљског одсуства).
У истом периоду, радни однос на неодређено време засновао је 21 запослени (на основу добијене
сагласности Републичке комисије), док су се 2 запослена на неодређено време вратилa са неплаћеног
одсуства - из мировања радног односа. Радни однос на одређено време засновало је укупно 25 запослених
(23 по основу привремено повећаног обима посла и 2 као замена до повратка привремено одсутних
запослених).
Без заснивања радног односа, у периоду од 01.01.-31.12.2018. године, 5 лица је путем уговора било
једнократно ангажовано од 22.06.-01.07.2018. године, за потребе одржавања Регате „Воде Војводине 2018.“
(2 лица по уговору о делу и 3 лица по уговору о ауторском делу).
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6.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Политика цена у ЈВП „Воде Војводине“ обухвата планирање и утврђивање цена производа и услуга које
ЈВП „Воде Војводине“ нуди, као и утврђивање одређених накнада за коришћење заштићених подручја
којима ЈВП управља.
У складу с чланом 60. Закона о јавним предузећима ЈВП је у обавези у годишњем програму пословања
утврдити елементе за сагледавање политике цена производа и услуга, а у складу с чланом 63. дужно је
достављати надлежном органу АПВ тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања,
чиме се обезбеђује контрола примене планираних цена и њихова транспарентност.
У својим годишњим програмима пословања ЈВП утврђује следеће цене:
 за дрвне сортименте у шумарству;
 за садни материјал у шумарству;
 за природне материјале (песак, земља, трска);
 за дозволе за спортски риболов;
 закупа пословног простора;
 услуге тегљача;
 поступка издавања водних аката;
 надзора над изградњом објеката/извођењем радова;
 за услужно ангажовање мобилних црпних агрегата;
 накнаде за коришћење заштићених подручја.
У оквиру политике цена производа, услуга и накнада за 2018. годину ЈВП „Воде Војводине“ није
повећавало цене у односу на 2017. годину, осим за позиције од 1-43, 62-70, 82 и 92, због усклађивања цена
са ценама на тржишту дрвних и садних сортимената и цене на позицијама од 316-323 због повећања цена
нафтних деривата у односу на претходну годину. Цене коришћења мобилних црпних агрегата „БАП“ 500 за
потребе наводњавања су повећане за 3%.
Накнаде за коришћење заштићеног подручја парка природе „Јегричка“ и накнаде за коришћење
заштићеног подручја парка природе „Бељанска Бара“ усвојене су на седници Надзорног одбора ЈВП „Воде
Војводине“ одржаној 28.09.2016. године, на коју су сагласност дале Општине на чијим територијама се
налазе заштићена подручја. Накнаде су дефинисане на основу члана 70. Закона о заштити природе („Сл. гл.
РС“ бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010-испр.), члана 3, 4, 5 и 6. Уредбе о ближим критеријумима, начину
обрачуна и поступку наплате накнаде за коришћење заштићеног подручја („Сл. гл. РС“ бр. 43/2010) и
приказане су на позицијама од 324-509. Висина ових накнада није се мењала у односу на 2017. годину.
Цене производа и услуга ЈВП „Воде Војводине“ се планирају и утврђују на начин да обезбеде покриће
трошкова и развој.
Цене производа, услуга и накнада у периоду 01.01-31.12.2018. године су остале на истом нивоу као и
планиране Годишњим програмом пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2018. годину.

7.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
Пренета средства из буџета остварена су у висини од 89% од планираних.
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8.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Закључком Владе Републике Србије 05 број: 023-10241/2017 од 26.10.2017. усвојен је текст Смерница за
израду годишњих програма пословања за 2018. годину, односно трогодишњих програма пословања за
период од 2018-2020. године којим су обавезана сва јавна предузећа да у припреми годишњи програма
пословања полазе од смерница и циљева економске и фискалне политике Владе у погледу рационализације
трошкова пословања према којима трошкови спонзорства и донација не могу да се планирају уколико Јавно
предузеће користи средства Буџета за финансирање текућег пословања (зараде, материјални трошкови и
слично) или је пословало са губитком према последњем објављеном финансијском извештају.
Планирана средства за посебне намене ЈВП односе се на:
 Рекламу и пропаганду које имају за циљ реализацију додатних активности у циљу подизања и
очувања угледа ЈВП, првенствено у контексту преноса надлежности за утврђивање накнаде за
одводњавање за физичка лица на ово јавно предузеће;
 Репрезентацију која обухвата послужење хране и пића у просторијама ЈВП и угоститељским
објектима за интерне пословне састанке и састанке са пословним партнерима, обележавање јубилеја,
одржавање манифестација, бесплатну поделу риболовних дозвола на основу посебне одлуке
Надзорног одбора и куповину поклона запосленима који су проглашени радницима године као и
пословним партнерима;
 Остале трошкове – који се односе на трошкове учешћа запослених на радничким спортским играма у
водопривреди, које обухватају такмичења запослених у аматерским спортовима и организацију
семинара на којима запослени учествују са својим стручним радовима.
У извештајном периоду 01.01-31.12.2018. ови трошкови су реализовани у оквиру планираног износа.

9.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Вредност извршених радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других
водних објеката, чија је реализација је финансирана средствима Буџета АПВ, у периоду 01.01-31.12. 2018.
године износи 943,66 милиона динара, и то:
 121,57 милиона динара радови који се финансирају средствима из Програма Буџетског фонда за воде
АПВ за 2018. годину;
 550,12 милиона динара радови на изградњи и капиталном одржавању водних објеката;
 115,26 милиона динара радови који се финансирају средствима Програма Буџетског фонда за воде
АПВ за 2017. годину, што заједно са реализацијом у 2017. години (404,28 милиона динара),
представља 100% вредности уговорених радова;
 56,24 милиона динара радови који се финансирају средствима Програма Буџетског фонда за воде
АПВ за 2016. годину, што заједно са реализацијом у 2017. години (115,82 милиона динара) и
реализацијом у 2016. години (141,89 милиона динара), представља 100% вредности уговорених
радова;
 65,48 милиона динара радови на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других
водних објеката у периоду, чија реализација је финансирана средствима Програма уређења, заштите
и коришћења пољопривредног земљишта (за 2016. годину), што заједно са реализацијом у 2017.
години (44,82 милиона динара), и реализацијом у 2016. години (37,02 милиона динара) представља
98,03% вредности уговорених радова (150,29 милиона динара);
 34,99 милиона динара радови на одржавању, санацији и реконструкцији водних објеката који се
финансирају средствима Програма Буџетског фонда за воде АПВ за 2015. годину, што заједно са
реализацијом у 2017. години (19,83 милиона динара), реализацијом у 2016. години (222,29 милиона
динара) и реализацијом у 2015. години (26,9 милиона динара), представља 100% уговорених радова
(304,61 милиона динара).
У оквиру Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде (Абу Даби Фонд) извршени су радови у вредности 10,37 милиона евра.
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III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ
Извештајни период окарактерисале су интензивне активности у области одржавања система за
одводњавање, уређења каналске мреже, радова на одржавању канала и објеката ХсДТД и посебно у области
инвестиција (изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката).
Вредност извршених радова на одржавању система за одводњавање износи 1,1 милијарди динара, а кроз
Конкурсе Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за уређење каналске
мреже изведени су радови у вредности 1,02 милијарди динара.
На одржавању заштитних водних објеката изведени су радови у вредности 289 милиона динара.
У оквиру програма одржавања и функционисања Хс ДТД реализовани су радови у вредности 425,54
милиона динара.
Вредност реализованих радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других
водних објеката је 943,66 милиона динара, док је у изградњу система за наводњавање у оквиру
имплементације Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде (Абу Даби Фонд) уложено 10,37 милиона евра.
У складу с планираном динамиком уговорени су и започети радови чија реализација је суфинансирана
средствима донација ЕУ, у оквиру ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње. До 31.12.2018.
године изведени су радови у вредности 138,58 милиона динара, а односе се на радове на преводници Бездан
и устави и преводници Шебешфок, чија је вредност 106,22 милиона динара, и на радове на измуљењу
Јегричке, чија је вредност 32,36 милиона динара.
У делу пословања који се односи на обрачун накнаде за одводњавање за физичка лица извршена је
имплементација апликације за потребе накнаде за одводњавање физичких лица. У извештајном периоду
генерисана су 1.297.381 Решења за накнаду за одводњавање за физичка лица, за период 01.01-2017. и 01.0431.12.2018. и извршено је њихово штампање и дистрибуција ка обвезницима. Накнада за одводњавање за
физичка лица обрачуната је у износу од 1,82 милијарди динара за 2017. годину, 455,8 милиона динара за
први квартал 2018. године и 1,33 милијарди динара за период април-децембар 2018.
У периоду 01.01.-31.12.2018. oстварен је прилив по овом основу у Буџетски фонд за воде АПВ у износу
од 2,05 милијарди динара.
У периоду 01.01-31.12.2018. ЈВП „Воде Војводине“ оствариле су прилив средстава из различитих извора
финансирања у укупном износу од 5,42 милијарди динара (102% планираног износа за период), док су
одливи остварени у износу од 5,17 милијарди динара (84% планираног износа за период).
ЈВП је извршило све обавезе према добављачима добара и услуга и извођачима радова.

Датум

М.П

Потпис

21.01.2019.
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