
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  
Број : 501-1/2022-І2ІЈј  
дана : 18. маја  2022. године  
ноВи  САД  

ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ  ГРАДА  новог  САДА  

На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, упућује  
Вам  се  Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  ИзВе Lвтај  о  раду  и  завршни  рачун  
Агендије  за  енергетику  Града  Новог  Сада  за  2021. годину, са  Рефератом  и  
3аклучком  Градског  већа  Града  Новог  Сада, број : 501-1/2022-121-іі  од  18. маја  
2022. године, с  молбом  да  се  Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  Извештај  
о  раду  и  завршни  рачун  Агенције  за  енергетику  Града  Новог  Сада  за  202 1. годину, 
уврсти  у  дневни  ред  седнице  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  да  Скупштина  
донесе  Решење  у  предложеном  тексту . 

ГРАДОНАЧЕЛНИК  

Мшіош  Вучевић  



На  основу  члана  67. тачка  1. Статута  Града  Новог  Сада  ( 1Службени  лист  
Града  Новог  Сада , број  11/19), поводом  разматрања  Нацрта  решења  одавању  
сагласности  на  Извештај  о  раду  и  завршни  рачун  Агенције  за  енергетику  Града  
НовогСада  за  2021. годину, Градско  веће  Града  НовогСада  на   ј39.  седници  
од  18.05. 2022. године, доноси  

ЗАКЊУЧАК  

ј . Утврђује  се  јlредлог  решења  о  давању  сагласности  на  Извештај  о  
раду  и  завршни  рачун  Агенције  за  енергетику  Града  Новог  Сада  за  2021. 

годинуј  који  је  Управни  одбор  Агенције  за  енергетику  Града  Новог  Сада  усвојио  
на  45. седници  одржаној  31. марта  2022. године . 

јј. На  основу  члана  142. Г]ословника  Скупштине  Града  Новог  Сада  
доставња  се  председници  Скупштине  Града  Новог  Сада  І1редлог  решења  о  
давању  сагласности  на  Извештај  о  раду  и  завршни  рачун  Агенције  за  
енергетику  Града  Новог  Сада  за  2021. годину  и  предлаже  Скупштини  Града  
Новог  Сада  да  донесе  ово  решење  у  предложеном  тексту . 

111. За  представника  предлагача  на  седници  Скупштине  Града  Новог  
Сада  и  њених  радних  тела  одређује  се  Мира  Раденовић, члан  Градског  већа  
Града  Новог  Сада 1  а  за  повереника  мр  драгица  Бранковић, в.д. начелника  
Градске  управе  за  заштиту  животне  средине . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  НОВОг  САДА  
Број: 501-1/2022-121 ІІ  

дана: 18.05.2022.гоzине  
НОВИ  САД  



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНЛ  ПОКРАЈГјНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  ПРОПИСЕ  
Број: ХVЈ-012-О1/2022-161 

13. април  2022. годнне  
нови  САд  

ГРАДСКО  BETIE 
ГРАДА  НОВОГ  САДА  

ПРЕДМЕТ: Миііјтbење  на  Нацрт  реіпења  о  давању  сагласности  на  Извештај  о  раду  и  

заврu ни  рачун  Агенције  заенергстику  Града  1-lовог  Сада  за  2021. годину  

Градска  управа  за  nporі uce размотрила  је  Нацрт  решења  о  давању  

сагласности  на  Извештај  о  раду  и  завршни  рачун  Агснције  за  енергетику  Града  Новог  

Сада  за  202 1. годину. 

Градска  управа  за  прописе  нема  гіримедби  на  Нацрт  решења. 

Вд  НАЧЕЛНИЦЕ  
зора  Ђорђевић  



ПРЕДЛОГ  

На  основу  члана  11. став  2. Одлуке  о  оснивању  Агенције  за  енергетику  
Града  Новог  Сада  ( 1Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  43/05 и  54/18) и  члана  
39. тачка  42. Статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на   седници  одржаној   
2022. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА  ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  И  ЗАВРШНИ  РАЧУН  
АГЕНЦИЈЕ  ЗА  ЕНЕРГЕТИКУ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  ЗА  2021. годиНУ  

і . дАЈЕ  СЕ  сагласност  на  Извештај  о  раду  и  завршни  рачун  Агенције  за  
енергетику  Града  Новог  Сада  за  2021. годину, који  је  Управни  одбор  Агенције  за  
енергетику  Града  Новог  Сада  усвојио  на  45. седници  одржаној  31. марта  2022. 
годи  н  е. 

ІІ . Ово  решење  објавити  у  НСлужбеноМ  листу  Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Б  рој: 
дана: 
НОВИ  САД  

ПРЕДСЕДНИЦА  

Јелена  Маринковић  Радомировић  



РЕФЕРАТ  

Правни  основ  за  доношење  Решења  о  давању  сагласности  на  извештај  о  раду  и  завршни  рачун  

Агенције  за  енергетику  Града  Новог  Сада  за  2021. годину  садржан  је  у  члану  11 сгав  2. Одлуке  о  

оснивању  Агенције  за  енергетику  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  , бр. 

43/05 и  54/18) и  члану  39. Тачка  42. статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  Ковог  

Сада , број  11/19). 

Чланом  11. став  2. Одлуке  о  оснивању  Агенције  за  енергетину  Града  Новог  Сада  nрописано  је  да  

Скупштина  Града  Новог  Сада  даје  сагласност, између  осталог, и  на  годишњи  извеuјтај  о  раду  и  

завршни  рачун  Агенције  за  енергетику  Града  Новог  Сада, док  је  чланом  39. тачка  42. Статута  

Града  Новог  Сада  прописано  да  Скупштина  Града  Новог  Сада, даје  сагласност  на  акте  и  радње  

јавне  агенције  чији  је  оснивач  Град  Нови  Сад. 

Агенцију  за  енергетику  Града  Новог  Сада  основала  је  Скупштина  Града  Новог  Сада  0длук0м  о  

оснивању  Агенције  за  енергетику  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  , бр. 

43/05 и  54/18). 

Агенција  за  енергетику  Града  Новог  Сада  угіисана  је  у  регистар  Трговинског  суда  у  Новом  Саду  

22. марта  2006. године . 

Агенција  је  основана  ради  обавлања  развојних, стручних  и  регулатсрних  послова  из  области  

енергетике  који  су  у  надлежности  Града  Новог  Сада, као  и  за  послове  у  обласги  енергетике  које  

Република  Србија  повери  Граду  Новом  Саду. 

Агенција  за  енергетику  Града  Новог  Сада  доставила  је  Градској  управи  за  заштиту  животне  

средине  Извештај  о  раду  и  завршни  рачун  Агенције  за  енергетику  Града  Новог  Сада  за  2021. 

годину  и  Одлуку  Управног  одбора  Агенције  за  енергетику  Града  Новог  Сада  о  усвајању  истог. 

Годишњи  извештај  о  раду  и  завршни  рачун  Агенције  за  енергетику  Града  Новог  Сада  за  2021. 

годину  Управни  одбор  Агенције  је  усвојио  на  45. седници  одржаној  31. марта  2022. године . 

Агенција  се  у  оквиру  своје  делатности  бави  издавањем  лиценци  за  обавЈbање  енергетских  

делатности  производње  топлотне  енергије, дистрибуције  топлотне  енергије  и  снабдевања  

топлотном  енергијом  оним  енергетским  субјектима  који  послују  на  територији  Града  Новог  

Сада  а  који  испуњавају  услове  прописане  3аконом  о  енергетици  ( Службени  гласник  Републике  

Србије , бр. 14ѕ/14, 95/18 - др. закон  и  40/21) и  ПравилникоМ  о  лиценци  за  обавлање  

енергетске  делатности  и  сертификацији  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр. 87/15 и  

44/18 - др. занон ). У  складу  са  тим, Агенција  је  Јавном  комуналном  предузећу  ,,Новосадска  

топлана  издала  лиценце  за  обавлање  енергетске  делатности  производње  топлотне  енергије , 

енергетске  делатносrи  дистрибуције  топлотне  енергије  и  енергетске  делатности  снабдевања  

топлотном  енергијом . такође, Агенција  је  ,,Нафтној  индустрији  Србије  а.д  Нови  Сад, Блок  

,,Енергетика  издала  лиценцу  за  обавЈbање  енергетске  делатности  производње  топлотне  

енергије  у  енергетском  објекту  Енергана  Нови  Сад  у  оквиру  Рафинерије  нафте  Нови  Сад. С  

обзиром  да  услови  за  издавање  лиценце  утврђени  наведеним  законом  и  правилником  морају  

бити  испуњени  за  све  време  важења  лиценце , Агенција  провером  одговарајућих  података , 

прати  испуњеност  услова  за  важење  лиценце  током  године . 



Агенција  се  у  оквиру  своје  делатности  бави  издавањем  енергетских  дозвола  за  изградњу  
објеката  за  пр0и3в0дњу  ТогјлоТНе  енергије  снаге  1Mw u више  на  територији  Града  Новог  Сада , 
а  који  испуњавају  услове  прописане  Законом  о  енергетици  и  Правилником  о  енергетској  
дозволи  (,,Службени  гласник  Републике  Србије , бр. 15/15 и  44/18 - др. закон ), и  прати  
спровођење  обавеза  од  стране  инвеститора  из  енергетских  дозвола  које  су  издате  претходних  
година . 

Градоначелник  Града  Новог  Сада  је  26. септембра  2018. године  донео  Закјbучак  број: 352-
1/2018-422 јј  којим  се  прихвата  учешће  Града  Новог  Сада  у  Пројекту  vвођења  информационог  
система  енергетског  менаџмента  (ИСЕМ ) на  територији  Града  Новог  Сада  који  се  спроводи  у  
оквиру  међународне  сарадње  Регіублике  Србије  и  Програма  Уједињених  нација  за  развој  
(УНДП ) и  истовремено  се  задужује  Агенција  за  енерГетику  Града  Новог  Сада  за  имплементацију  
ИСЕМ-а  на  територији  Града  Новог  Сада . У  складу  са  наведеним, Запослени  у  Агенцији  су  
формирали  ИСЕМ  базу  у  којој  се  налаЗи  око  350 јавних  објеката  који  припадају  установама  и  
предузећима  за  које  се  трошкови  енергије  и  енергената  плаћају  из  буџета  Града  Новог  Сада  
(административни  објекти  Града, установе  културе , Предшколска  установа  ,,Радосно  
детињство , установе  социјалне  заіјјтите , основне  школе, средње  школе, итд), као  и  око  850 
мерних  места  јавне  расвете, семафора  и  пумпи  за  воду  са  територије  Града  Новог  Сада . За  све  
наведене  објекте  и  мерна  места  јавне  расвете  се  током  читаве  године  уносе  подаци  о  
потрошњи  енергије , енергената  И  Воде  чиме  је  започело  системско  праћење  ових  података . 
Током  2020. године  започето  је  и  са  дајЂинским  уносом  података  о  потрошњи  енергије  из  базе  
јавно  комуналних  и  других  предузећа  (ЈКП  ,,Новосадска  топлана , ЈКП  ,,Водовод  и  
канализација  и  Пд  ,,Нови  Сад  - Гас ) у  ИСЕМ  базу, што  је  наставњено  и  2021. године . 

Агенција  је  током  2021. године  у  сарадњи  са  овлашћеним  лицима  из  Градских  јавних  и  јавно-
комуналних  предузећа , попунила  софтверску  веб  апликацију  ,,База  података  енергетских  
биланса  општина  Републике  Србије  (ЛЕП  база ) која  је  израђена  од  стране  Министарства  
рударства  и  енергетике  Републике  Србије . Наведена  веб  апликација  поред  основних  података  
о  Граду  Новом  Саду  садржи  и  податке  о  јавним  зградама , дањинском  грејању, дистрибуцији  
гаса, јавном  осветЈЂењу, водоводу  и  канализацији , јавном  транспорту , јавној  чистоћи, 
одржавању  путева , јавном  зеленилу  и  јавним  предузећима . Попуњавањем  ове  веб  апликације  
Министарство  рударства  и  енергетике  стиче  комплетну  слику  о  систему  енергетског  
менаџмента  и  енергетским  билансима  локалних  самоуправа  за  територију  целе  Републике  
Србије . 

У  цилу  праћења  спровођења  Четвртог  акционог  плана  за  енергетску  ефикасност  Републике  
Србије  за  период  до  31. децембра  2021. године  ( Службени  гласник  РС , број  86/21) као  
стратејјјког  документа  којим  се  у  области  унапређења  енергетске  ефикасности  у  Републици  
Србији  задају  специфични  квантитативни  цињеви  енергетских  уштеда, Агенција  је  у  2021. 
години  извештавала  Министарство  рударства  и  енергетике  Републике  Србије  о  реализованим  
пројектима  енергетске  ефикасности  на  јавним  објектима  оних  установа  са  територије  Града  
Новог  Сада  које  се  делом  или  у  целини  финансирају  из  Буџета  Града  Новог  Сада , попуњавањем  
и  слањем  одговарајућих  образаца , а  у  складу  са  Правилником  о  начину  и  роковима  
досТавЈЂања  података  неопходних  за  праћење  спровођења  акционог  плана  за  енергетску  
ефикасност  у  Републици  Србији  и  методологији  за  праћење, проверу  и  оцену  ефеката  његовог  
спровођења  (,,Службени  гласник  РС , број  37/15). 



Град  Нови  Сад  као  обвезник  система  енергетског  менаџмента  је  у  обавези  да  Министарству  

рударства  и  енергетике  доставЈbа  годишње  извештаје  о  остваривању  циЈbева  уштеде  енергије  у  

складу  са  Правилником  о  обрасцу  годишњег  извештаја  о  остваривању  цијbева  уштеде  енергије  

(,,службени  гласник  РС , бр.  32/16 и  65/18). У  складу  са  тим, Агенција  је  у  2021. години, на  

прописаном  обрасцу, Министарству  рударства  и  енергетике  доставила  Годишњи  извештај  о  

остваривању  цињева  уштеде  енергије  за  јавне  објекте  који  су  у  надлежности  Града  Новог  Сада  

за  2020. годину. Годишњи  извештај  је  генерисан  у3 помоћ  СЕМИС-а  - информационог  ситема  за  

праћење  спровођења  система  енергетског  менаџмента којим  управња  Министарство  

рударства  и  енергетике . 

Град  Нови  Сад  као  06ве3ник  система  енергетског  менаџмента  је  био  у  обавези  да  донесе  

Програм  и  План  енергетске  ефикасности  као  стратешке  документе  из  области  енергетске  

ефикасности  за  Град  Нови  Сад.. Програм  енергетске  ефикасности  доноси  се  на  период  од  три  

године  и  садржи  планирани  циЈb уштеда  енергије ; преглед  и  процену  годишњих  енергетских  

потреба, укЈbучујући  процену  енергетских  својстава  објеката ; предлог  мера  и  активности  које  

ће  обезбедити  ефикасно  коришћење  енергије; носиоце, рокове  и  процену  очекиваних  

резултата  сваке  од  мера  којима  се  предвиђа  остваривање  планираног  циња; и  средства  

потребна  за  спровођење  програма , изворе  и  начин  њиховог  обезбеђивања . Гlлан  енергетске  

ефикасности  доноси  се  на  период  од  једне  године  и  детањније  разрађује  мере  и  активности  из  

Програма . .Увези  са  тим, а  након  спроведеног  поступка  јавне  набавке , изабрана  је  фирма  која  

је  за  лотребе  Агенције  урадила  Програм  енергетске  ефикасности  Града  Новог  Сада  за  период  

2022. - 2024 година  и  План  енергетске  ефикасности  Града  Новог  Сада  за  2022. годину . У  току  је  

спровођење  процедуре  око  усвајања  наведених  аката  од  стране  надлежних  органа  Града  Новог  

Сада. 

Агенција  је  током  2021. године  у  сарадњи  са  Градском  управом  за  заштиту  животне  средине  

активно  учествовала  у  припреми  конкурсне  документације  за  подношење  пријаве  на  Јавни  

позив  Министарства  рударства  и  енергетике  за  доделу  средстава  за  финансирање  Програма  

енергетске  санације  породичних  кућа  који  спроводе  јединице  локалне  самоуправе , као  и  

градске  општине  (соларни  панели ). Након  што  су  Граду  Новом  Саду  одобрена  средства  за  

енергетску  санацију  породичних  кућа  путем  уградње  соларних  панела  за  производњу  

електричне  енергије  за  сопствене  потребе  од  стране  Министарства  рударства  и  енергетике , 

образована  је  Комисија  за  реализацију  програма  енергетске  санације  породичних  кућа  у  чијем  

раду  учествује  и  један  представник  Агенције  за  енергетику  Града  Новог  Сада . задатак  Комисије  

је  да  спроведе  јавни  позив  за  суфинансирање  енергетске  санације  породичних  кућа  путем  

уградње  соларних  панела  на  територији  Града  Новог  Сада . 

Агенција  је  у  току  2021. године  учествовала  у  активностима  везаним  за  израду  Акционог  плана  

за  зелени  град  Нови  Сад  (GCAP) y делу  који  се  односи  на  енергетику . Град  Нови  Сад  је, у  

сарадњи  са  програмом  Зелени  град, који  спроводи  Европска  банка  за  реконструкцију  и  развој  и  

техничку  помоћ  финансирану  од  стране  зеленог  климатског  фонда, започео  процес  израде  

Акционог  плана  за  зелени  град  (GCAP). 

Представници  Агенције  су  током  2021. године  активно  учествовали  у  раду  Координационог  

тима  за  праћење  спровођења  Програма  заштите  животне  средине  Града  Новог  Сада, као  и  



Координационог  тима  Плана  квалитета  ваздуха  у  агјіомерацији  Нови  Сад  за  период  од  2017- 

2021. године  

Представници  Агенције  су  у  2021. години  активно  учествовали  на  стручним  скуповима  и  

предавањима , семинарима , округіим  столовима  іосвећеним  гіроблематици  енергетике  Града, 

Покрајине  и  Републике , а  на  овим  јавним  скуповима  као  и  у  писаним  и  електронским  медијима  

промовисали  су  активности  Агенције  и  теме  везане  за  унапређење  енергетске  ефикасности  и  

употребу  обновЈbивих  извора  енергије . 

Представници  Агенције  су  у  2021. години  пружали  консултантске  и  саветодавне  услуге  

органима  Града, грађанима  и  другим  правним  и  физичким  лицима  у  погледу  заштите  њихових  

имовинских  и  других  права  у  области  енергетике . 

Одлуком  о  буџету  Града  Новог  Сада  за  2021. годину  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 

58/20, 23/21 и  44/21) опредењена  су  средства  на  име  текућих  субвенција  Агенције  за  

енергетику  Града  Новог  Сада  у  висини  од  16.179.331,00 динара, а  по  том  основу  у  2021. години  

Агенцији  су  пренета  средства  у  износу  од  15.274039,00 динара  или  94,40% у  односу  на  гілан . 

Наведеним  средствима  финансирају  се, између  осталог, трошкови  зарада  и  накнада  зарада , 

трошкови  пореза  и  доприноса  на  зараде  на  терет  послодавца , трошкови  накнаде  чланова  

Управног  одбора, као  и  трошкови  консалтинг  услуга . 

:: вд. 3АгЕНИ <А  НАЧЕЛН I4КА  

Андана  .Чалио? 



На  основу  члана  ј  1. став  1. тачка  4. Одлуке  о  оснивању  Агенције  за  
енергетику  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 43/05 и  
54/18), поводом  разматрања  Извејптаја  о  раду  и  завршног  рачуна  Агенције  за  
енергетику  Града  Новог  Сада  за  2021. годину , Управни  одбор  Агенције  за  
енергетику  Града  Новог  Сада, на  45. седници  одржаној  31. марта  2022. године, 
доноси  

одЈјуку  

i. ycBAJA СЕ  Извењтај  о  раду  и  завршни  рачун  Агенције  за  енергетику  Града  
Новог  Сада  за  202 1. годину. 

2. Извентај  о  раду  и  завршни  рачун  Агенције  за  енергетику  Града  Новог  Сада  за  
2021. ГОДИНУ  саставни  је  део  ове  одлуке. 

3. Извештај  о  раду  и  завршни  рачун  Агенције  за  енергетику  Града  Новог  Сада  за  
2021. годину  доставња  се  Скупштини  Града  Новог  Сада  ради  давања  
сагласности . 

АГЕНЦИЈА  ЗА  ЕНЕРГЕТИКУ  
ГРАДА  НОВОГ  САДА  
УПРАВНИ  ОДБОР  
Број: 22/23 З  
дату : 31. гчарт 2022. године  
НОВи  САД  

ПРЕДСЕДНИК  УАВНОГ  9 БОРА  

Мироја  Еошковић  



АГЕКЦЈ  3 ЕНЕРГЕГIКУ  
Іраа  Нјог  

ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  И  ЗАВРШНИ  РАЧУН  
АГЕНЦИЈЕ  ЗА  ЕНЕРГЕТИКУ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  

ЗА  2021. гОДИнУ  

Нови  Сад, март  2022. године  



I ГОдI,IШЊИ  ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  

1. опшТи  ЈЈОДАЦH 

1І pa іui іі  сгатVс  

ј -Іазмв : A і - e іі t іuja a енергсгику  І pana І oBo І  Ca;іa 
Осітинач : CKyrІ W- rH ііa rpa;іa І  јовот  Сала  
делатност : 8413 - Уређење  пословања  и  допринос  успешнијем  пословању  у  области  
економије  
Матични  број : 08857075 
Регистарски  број : 8227436857 
ГІИБ : 104664281 
Велнчит -та  разврсганања : Микро  правтіо  nu ііe 

діетттінја  за  енеріегііку  І  рада  І-јовој  ( ада  (у  ;іањем  іексгу : Ајеііција ) u\ і a својс) Во  
i і pa і u-і or ;і u ііa ca обане -зата  И  о;ііоворііоііІјі \  утнрђеіііі \ г  іакојіоі . ОЛЛ \ ком  о  осн uваіу  
Areіііuje і-і  Стат \ то \ т  A і e і -ііі uje. V ііравном  ІІрО \Іет \ са  Tpelі u\ і  ;іици Nіа  Ајентінја  
Hc і y іІ a \ своје  имс  іi a сној  ра1 iх  іі  u за  стте  обај lезе  олгоізара  СВОјоМ  ИмовјіјіО \ І . 

І  І a осі iову  члаіІа  6. Закотіа  о  рачутіоводству  (.Службетіі - т  гласітјтк  РС ор. 73/ І  Q іі  
44/21 — др. закон ), а  на  основу  података  о  званичном  средњем  курсу  динара. који  је  
утврдила  НБС  на  дан  3 ј  . І 2.2020. године. дгеііција  се  разврстава  у  микро  правііо  
лице . 

Ссдіттпте  Агеп  цііјс: 

2 І  000 І  Іовјі  Сад  Војтіођаііскјіх  opn І ana 17 

ОснІіваіІс  Aі eіііі uje: 

І  І a XІІІ  седјјицн  ( к \ гјштиііе  І  pana і  І oііor Cana одржаііој  2 . окгобра  2005. 

године  основана  је  дгснција  за  енсргстик  Ірада  Новог  Сада. Одлука  о  ост -іивању  
дгенције  објавл)еі -іаје  у  ,Служ6еном  лнсту  Града  !-јовог  Сада , број  43/05. 

На  ХУ  седниіи  Скупштине  Града  одржаној  23. децембра  2005. године  
именоваІіје  привремеіІи  директор  Лт-енције. 

дгенција  је  уписана  у  регистар  Трговинског  суда  у  Новом  Саду  22. марта. 
2006. тодитіе . 

ј -ја  ХХ I І  cenІІ u ііu Скуііштиј  і e Града  одржаној  4. јула  2006. годјіі  іс  доізето  је  
Реііјење  о  именовању  председника  и  тіет  члаііова  Управног  одбора  Агенције . 

І -ја  І  ccnіі u іі u Ујтравііог  олбора  Areіііі uje одржаііој  9. ангуста  2006. голине  
)іонетје  Сіа)уг  діенције . 

І-І a XX ІІІ  седјlиііи  Скуііштиііе  Ірада  олржаној  25. септембра  2006. године  
лотіего  јс  РешеІі,е  о  uмеііовању  іірвог  лпрсктора  Are і  і  іі uje u једііог  1тла1 ја  Угіравног  
одбора  дгсііцијс . 



Ha XLIV седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  14. децембра  2018. 
донета  је  Одлука  о  изменама  и  Допуни  Одлуке  о  оснивању  Агенције  за  енергетику  
Града  Новог  Сада  и  објавњенаје  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада , број  54/! 8. 

На  ХХХ  седници  Улравног  одбора  Агенције  одржаној  17. децембра  2018. 
године  донетаје  Одлука  о  изменама  и  допуни  Статута  Агенције  за  енергетику  Града  
Новог  Сада. 

Основне  делатности  Агснције: 

Агенција  обавња  развојне, стручне  и  регулаторне  послове  у  области  
енергетике  који  су  у  надлежности  Града  Новог  Сада  (у  даем  тексту : Град), као  и  
лослове  које  у  области  енергетике  Република  Србија  повери  Граду . 

Одлуком  о  оснивању , утврђени  су  послови  Агенције  који  се  односе  пре  свега  
на: 

предузимање  активности  у  цињу  успоставњања  и  одржавања  
система  енергетскогменацментау  Граду,

. 

предлагање  акта  којим  се  прописују  услови  за  стицање  статуса  
повлашћеног  произвођача  топлотне  енергије, критеријуми  за  
утврђивање  испуњености  тих  услова  и  утврђује  начин  и  поступак  
стицања  тог  статуса, начин  вођења  регистра  повлашћених  
произвођача  топлотне  енергије  и  његова  садржина, и  подстицајне  
мере  за  производњу  топлотне  енергије  корипћењем  обновњивих  

........ 
издавање  лиценци  за  обавњање  делатности  производње  топлотне  
енергије , дистрибуције  толлотне  енергије  и  снадбевања  топлотном  
енергијом , као  и  решавање  о  привременом  и  трајном  одузимању  
издатих  лиценци , 

утврђивање  критеријума  и  мерила  за  одређивање  висине  накнаде  
која  се  плаћа  за  издавање  лиценци, 

одлучивање  о  захтевима  за  стицање  статуса  повлашћеног  
произвођача  топлотне  енергије  који  користи  обновњиве  изворе  
енергијеи  вођсњерегистратихпроизвођача , 

издавање  енергетских  дозвола  за  изградњу  објеката  за  производњу  
топлотне  енергије  снаге  1 Mwt u више  и  биогорива  капацитета  
преко  lOt годишње, 

- 

утврђивање  критеријума  и  мерила  за  одређивање  висине  трошкова  
који  се  плаћају  за  издавање  енергетских  дозвола, 

припремање  Плана  развоја  енергетике  у  Граду  којим  се  утврђују  
потребе  Града  за  енергијом , као  и  услови  и  начин  обезбеђења  
неопходних  енергетских  капацитета  у  складу  са  Стратегијом  
развоја  енергетике  Републике  Србије  и  Програмом  остваривања  
Стратегије  развоја  енергетике  РепубликеСрбије , 

- ---------------------- 

прикупњање  и  обраду  података  о  енергетским  потребама, 

з  



објекгима  м  кагјај  (јпетима  у  Гралу  и  гІоставгћање  надге)КІ  И \i 

Іі Okpa і u ііC і(HM іІ  републН Lјкіім  оріаііНма  радГІіі  израде  ПрогрLіма  
осівариваіта  Стратегије  раззоја  еітергетике  Републике  Србііје  іі  
годuшњеј  еііергетског  билаІіса  РеііуоЈіІке  Србије. 

rі paііe і be ;гомаћих  u CTpaІІіі X иІ-івесгіііиоііНх  гІроІрама. као  і-і  
ГІОі _ І dІІћ  ІІ  (јНіІІаІІСІІр LІІІе  іііІ BCcrііІГі-і oІІ ux іі  др\ их  развојітііх  
ІІ )()јекLіга ooJІ ac і u cl-і ep і erul(e rpan) 

ііраћење СІања Х об _іасти Nopn і nheіі )a u \ іі pau І )a ІІ )a 

дСІИб \ ИВі-ІИМ СкСге \Іом іa елекјрнчііу CІІ Cp І u)X Іі  
дистрибутивним  системом  за  іІриродни  гас  који  су  на  територији  
Града, предлагање  мера  за  њихову  заіітиту , 

пружање  консултаіітских  и  савеiодавних  услуга  органима  Града. 
грађанима  и  другим  праві-{им  u физичкиNі  лицима  као  
итівеститорима  дистрибутнвтіог  система  за  лриродни  гас  у  Гралу, у  
ІІornen) ој(говарај \ іІе  зашгиі -е  иіовгјнскііх  іі  дрХІнх  гірава  ІІO 
ОСІІовХ  јітіііестііциотіііх  ХлаІаті)а  X Іі per\onHO\ І  іі ep і-і onX. 

обавЈћај -ће  Іі  npy і nx ІІ oCJІ oua V ()бЈІаС -ги  eіі Cp і ciuі(C y  склад \- Са  
законским  Іі  np\ і u\i іІОГІ  исИма  и  огІ  гіітuм  акгuма  І(o_je лоітесу  
op І anu rpana uз  СвОје  ііаліежііосг u. 

l іоред  ііајіедејіііх  іјос -іова. дјеііција  ірнкуіјња  н  обраi))је  Нодагкс  О  
енергетским  субјектима  у  Граду  у  вези  са  обавЈbањем  еІ-іергетских  делатности . прати  
организованост  енергетсі(Их  деЈіатности  у  гіогіеду  усІ(лађености  ј(оітзума. 
раііионаЈтносІи  и  ефuкасносги . іiрати  начин  загLј -гИте  корисника  енергетеких  услуіа  и  
потрошача. и  обавња  друге  послове  І(ОјН  су  у  вези  послова  и  делатности  утврђених  
Одл  kO\і  O ocnuBaІІ )y дгетіі (ије. у  складу  са  општнм  н  другнм  актгіма  Града  іІ  

.
ја-г)Гто

. 
 

У.іоја  і l зјја  tіaj Aі -cіі  ііujc: 

Ујіоіа  діеііцuје  cac і oj іі  ce v конгііН - нираттОм  и  кваінгеі -ном  обавћаІіу  
раівојн  их. стрvчј-тјіх  и  реі vлаторн  іі x ііосЈіова  v енерјетііци  і  рада  іі  спровођетћ v 
прИоритеіних  циЈћева  енергетске  политике  Града. као  гпто  су: 

- обезбеђење  оптималног  u сигурног  свадбевања  ет-іергентима  и  
енергијом  на  територИј u Града, како  у  садањњости  тако  и  у  
будућностu, 

- креирање  стратегuје  u плана  одрживог  енергеіског  развоја  Града, 
- смаіћегће  гіоiј)оІіін)е  cІіepr іі je. ()літосіі () тропткова  іa еттеріИју  KOjіІ  се  

подмирују  uз  градског  буі.іеіа. уз  достизање  н  оЈІржавање  одреі)еііог  
кваіитета  комуііалних  услуга  и  конфора  ујавним  зградама. 

- смаіт,еіће  гіотроігі  њс  e і  т cprujc y іІpuBar і  том  іі  комсрцнјалІ  І o\ І  сектор \. а  
да  іиме  іі e буде  уірО?кен  кііалитет  сіановаіт,а. односіі() ()бав;і)аіћа  
комері (uјаЈІ  них  делагтіости . 

- смањсње  гІогроњіће  C І  і epruje одііосно  грошкОііа  за  етісрі uју  у  јавІ  і  uм  
комуііалним  ІіредузеііИма . уз  ;Іостизаіі)с  и  одр)кавање  одговарај  her 
квајі  і  іі e-ra комуі-іал  і  і  u x -слу  га ) 
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употреба  обновњивих  извора  енергије  уз  максимално  коришћење  
ресурса  са  територије  Града, 
стварање  услова  да  пј-го  већем  броју  корисника  буду  доступни  и  
приступачни  различити  енергенти  (гас, топлотна  енергија, електрична  
енергија, обновњиви  извори  енергије), 
стварање  услова  да  што  већем  броју  корисника  буду  доступне  услуге  
јавних  комуналних  предузеlіа, 
смањење  негативног  утицаја  на  животну  средину  како  услед  
коришћења  енергије, тако  и  услед  осталих  делатности , 
едукација  становништа  о  рационалној  употреби  енергије, примени  
енергетски  ефикасних  уређаја  и  обновњивих  видова  енергије . 

2. СТРУКТУРА  И  ОРГАНИЗАЦИЈА  АГЕНЦИЈЕ  

Органе  Агенције  чине  Управни  одбор  и  диреісгор . 

Управни  одбор  Агенције: 

Управни  одбор  се  састоји  од  председника  и  шест  чланова  које  именује  
Скупштина  Града  Новог  Сада, од  којих  се  три  члана  именују  из  реда  корисника  
енергетских  услуга  у  Граду, и  то  по  један  представник  корисника  топлотне  енергије, 
корисника  елеіпричне  енергије  и  потрошача  природног  гаса. 

Управни  одбор  доноси  Статут, Пословник  о  раду, усваја  годишњи  програм  
рада  и  финансијски  план, усваја  годишњи  извештај  о  раду  и  завршни  рачун , подноси  
периодичне  извештаје  о  раду  и  финансијском  пословању  на  захтев  Градоначелника  
Града  Новог  Сада  или  Скупштине  Града, доноси  општа  аіпа  о  раду  и  пословању  
Агенције , општа  aіna утврђена  Одлуком, другим  општим  актима  Града  и  овим  
статутом , одлучује  о  расподели  вишка  прихода  над  расходима , објавЈhује  предлоге  
општих  аката  којима  се  утврђују  тарифе  за  одређивање  трошкова  услуга  Агенције  у  
дневном  јавном  гласилу  које  се  дистрибуира  у  Граду, уз  позив  да  се  у  одређеном  
року  доставе  примедбе  и  предлози , одлучује  о  промени  делатности , назива  и  седишта  
Агенције, усмерава  рад  директора  и  даје  му  упутства  за  рад, врши  надзор  над  
пословањем  Агенције  и  обавња  и  друге  послове  утврђене  општим  актима  Града  и  
статутом  Агенције . 

Управни  одбор  Агенције  чине: 

функција  Име  и  презиме  Број  и  даі)м  реіпења  о  
именовању  Период  имејјовања  

Председник  Мирослав  
Бошковић  

022-1/2021-196-1 од  
19.10.2021. год. 

5 година  

Члан  Татјана  
Покуцјевски  

022-1/2019-90-1 од  
25.06.2019. год. 

5 година  

Члан  Илија  Тркуња  022-1/2019-198-1 од  
12.12.209. год. 

5 година  
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Братііслав  
Члаі i 

Радумніо  
022- /20 ј  9- І  98-! о,гј  
ј  2. 2.20 І  9. І .од. 

- 

јоднна  

Мр  Арора  Ротарі  v 
Чла ii ј  !јІањаниіј  

022- /20 9- 98-! ол  
ј  2. ј 2.2() 9 год, 

- 

) І oniiiia 

L !. і aa д;іексаіі;іар  ! Іј)ІІоіі l) 
022- ј  !202053-ј  Од  
ч 0(202() г -о,:. 

і  оді ii ја  

M іі poc:і a іі  
Члајі  Мирковиh 

022-! /2020-293-! о.І  
27. l .2020. год. 

LодіІІІа  

ДІІРСКТО I) 

днрекіора  n і eіі w іі e u\ і cіі v і c Ск \ пііггіііІа  l рала  Новог  Сала  на  осііову  
сгіроведеног  јавног  KOІі k\ pca ііa перііод  од  ііет  годјІІІа . ! јос.гіовјі  диреігора  \ тврђсіііі  
cv СІаг \ Іом  /\ іејјције . Правијіі -інком  о  раду  А  іен  ције  и  Уговороі  о  рад \. 

д  и  рскјор. нзмеђ  oc І  a;і or. заст \- rі a u і  ј:)сдсгавЈба  д  rc і  і  І  ІИј v. \- ководu ралоі  н  
Оріаііиз \ јс  ііос:іовање  Arc ііі t і- і je. о.ІІовара  за  закоііигосг  рала  и  распо;іаіање  
срс,ісівііма  A і eііііnje. Іі j)іііІ pe\ І a јј  изізріі iава  одл \ ке  Уііраі Lііог  одбора. Іі o,;tіі oca 
изізсшіај  о  раду  Уііравном  одбору, доносн  іјрави;іник  о  орјапизацuји  а  
систематизацнји  послова  у  Агенциј u и  друга  опгнта  акта  у  складу  са  закоиом. другим  
прописима  и  сгат\ гом  Агенције, noііocu појсдиначна  акга  из  ііадлежііости  Агенције. 
одлучује  о  лравима, обавезама  u одговорностима  запослених  и  обав,гћа  друге  іi()слове  
vтврђене  Одлуком , статутом  Агенције  и  другим  оnнтим  актима . 

Скуііііііиііа  ! рада  !-јовог  Сада  je і -і a XV седі f ні tи  олржаі-іој  26. маја  202 ј  
го tиі-іс  Регііеібем  бро : 022-1/202 І  _98_ ј  имеіјовала  Ивана  І  І aurenuha. дигі.гі , иІ-іж. 

і a ііііііі cі ua. іі a іесіо  дпреігора  Areііііuje іі a Ііej)i і o;L on ііer годІіііа . 

Оріаі!изаllиоіја  СІІ)VКТУР  іі  заГІОСЛСіІИ  A І cіІіu і je: 

Правјі;іііпкоі  о  оріаііјізаііјіјј -і іі  c ііcre\ і arіііaіііі ju ііос;іова Areіііііі j іі  за  
еuергетику  Града  Новог  Сада  прописано  јс  да  се  у  Агеііцјјји  обавјбају  следећи  
послови : 

израда  стручних  подлога  и  припрема  аuалитuчких  материјала  за  доношење  
тарифног  система  за  обрачуіі  топлотне  енергије  за  тарифне  купце; 
изра)іа  стручіiих  подлога  за  доноіЈ ]ење  тарифног  система  за  приступ  и  
корм  ііі hењс  дисгрибуІивног  сис - і -ема  за  і oі  і;і oruy снері u ј \: 
обрада  елемоііага  за  нзраду  критерuју \Іа  м  мерила  за  одређиваіbе  вііснне  
і  іакі  іаде  која  се  гіјіаЊза  издаваібе  JіІі  цсіјціi и  еііергетскнх  дозвојіа: 

- nргігірсма  аііализа  и  іізвешгаја  о  стаnІу  \ обласгu корu іјіћеіба  і-і  уnравњања  
диегрибутuвііим  сисгемом  за  елеісгричііу  eііcprujy u дuстрuбути  вііим  
сисісмом  за  і  і puponіі u і ac u і  і pcn;і a і a і  бе  мера  за  і-биховузашіигу : 

б  



- успоставање  и  одржавање  информационог  система, одржавање  и  
унапређивање  софтвера, техничка  подршка  свим  корисницима  система, развој  
и  одржавање  база  података  и  израда  и  одржавање  веб  странице ; 

- утврђивање , на  основу  извештаја  надлежног  органа, испуњености  техничких, 
енергетских  и  других  услова  за  издавање  или  одузимање  лиценце ; 

- сарадња  и  размена  искустава  са  субјеісгима  из  области  енергетике ; 
- припрема  и  обрада  техничких  подлога  за  израду  плана  развоја  енергетике  

Града; 
припрема, обрада  података  о  енергетским  потребама, објектима  и  
капацитетима  у  Граду  и  достава  надлежним  покрајинским  и  републичким  
органима  ради  израде  Програма  остваривања  Стратегије  енергетике  
Републике  Србије; 

- економски  и  нормативно  правни  послови  на  изради  стручник  подлога  и  
припрема  аналитичких  материјала  за  доношење  тарифног  система  за  обрачун  
топлотне  енергије  за  тарифне  купце; 

- економски  и  нормативно  правни  послови  на  изради  стручних  подлога  за  
доношење  тарифног  система  за  приступ  и  коришћење  дистрибутивног  система  
за  топлотну  енергију ; 

- економски  и  нормативно  правни  послови  на  обради  елемената  за  израду  
критеријума  и  мерила  за  одређивање  висине  накнаде  која  се  плаћа  за  издавање  
лиценци  и  енергетских  дозвола ; 

- економски  и  нормативно  правни  послови  на  утврђивању  испуњености  услова  
за  издавање  или  одузимање  лиценце; 

- послови  прорачуна  продуктивности , економичности  и  ефикасности  рада  
енергетских  субјеката; 

- пружање  стручне  помоћи  енергетским  субјектима  у  оквиру  права  и  дужности  
Агенције  утврђених  актом  о  оснивању  и  статутом ; 
нормативно -правни  и  административни  послови  у  Агенцији ; 

- рачуноводствено -финансијски  послови  за  потребе  Агенције ; 
- успоставЈћање  и  одржавање  Информационог  система  енергетскор  менаџмента  

- ИСЕМ  на  територији  Града  Новог  Сада, 
- прикупњање  података  и  попуњавање  софтверске  веб  апликације  ,,База  

података  енергетских  биланса  општина  Републике  Србије  - ЛЕП  база, 
- прикупјање  и  обраду  података  неопходних  за  израду  годишњег  извештаја  о  

остваривању  цињева  уштеде  енергије  за  Град  Нови  Сад, 
- прикупњање  и  обраду  података  неопходних  за  праћење  спровођења  Акционог  

плана  за  енергетску  ефикасност  у  Републици  Србији , 
- припрема  и  реализација  пројеката  из  области  унапређења  енергетске  

ефикасности , употребе  обновЈћивих  извора  енергије  и  заштите  животне  
средине, 

- односи  сајавношћу  и  
- други  послови  из  делокруга  рада  Агенције . 

Наведеним  Правилником  у  Агенцији  је  систематизовано  пет  радних  места  од  
којих  је  једно  руководеђе  радно  место  (директор). На  преостала  четири  радна  места  
систематизовано  је  пет  извршилачких  позиција, а  на  дан  31.12.2021. године  у  
Агенцији  за  енергетику  Града  Новог  Сада  је  било  запослено  пет  лица  са  високом  
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сТруLІІІом  спремом . тако  да  јс  укvпаіі  број  залослених  у  2О2 І . години  остао  іі a HCTOM 

n воv као  и  2020. годи  не. 

І j)1 11 

C ІІ  p C І . 

ііјСјІіј  

С рІІјІІ  

C ІІJ) ІILІ  

K ІІ HO 

( оІјј .С  Зј .12.2921і. ( ј јј ,іг  зі . 12.2Іі 2 ј . 
і>pІІJ 

Тј  ГІC. І C ІІ  ІІ  

ј ) 

ІІ  І2(H ІHr ІІІ2 ІІІ ) 

PLІІ іі a І  јј)јІ . ІІІ  ІІ! 

(І:ІpІ2IJe і  ІІІІ). і . ІІІІІ  

ћрі  
І LІІІ O І2: І C ІІІІ  

І>a;І ІІ L І  

ІІ2ІІІрСіІеЈІІІ  

і> LUL Іі L І  

() І pІ2 іІІ2 ІіІІ  

ј  pІІ . і  ІІ  ІІ J 

ІІ;І. І  ІІ  IІ  

З  2 L з  2 і ( і  

2 і . Іі  з  
L 

Управни  одбор  

д  нректор  

Заіоеле  і  і  u 

О/> СТЈлв (ІЈОпа  tІІ L І !(( -1, С  (t/!ј/С  

I1о  основу  Јавног  nозива  за  реализацију  програма  стручі -іе  праксе  на  
територији  Града  Новог  Сада  у  202 ј . години . Агенција  је  почев  од  9. августа  202 . 

годиііе  лобила  •једiіо  лице  са  високом  стручном  сnремом  Іі a стручну  іiраксу  за  
оспособЈБавање  за  самосталан  рад  у  струци  и  полагање  nриправничког  исnита. 

З• ІЕАЛИ3АјДИ.ЈА  пОСЈІОИА  АјјІ-IЦИ.$Е  У  2()21. јОДИНИ  

У  202 ј  . годиіјіі  Лгенці-іја  је  реа:іизова:іа  сједеће  ііослове : 

ЛЕсіјција  се  у  оквир v своје  дејіаті-јосЕи  бави  іізлавањс \ ј  :іііцеііцн  за  обавл,аіі >е  
еііеріеІски .\ делаг  іјости Гіроизводњегон :іоіі -іе  енсрімје. Дисгрио \- ције  
тОГіјіОтНе  eііepruje u енабдевања  TOіі jі OTHOM енергі-іјо \ і  оним  енергетским  
субјектима  који  послују  на  тсриторији  Града  Новог  Сада  а  који  испуњавају  
услове  прописане  Законом  о  енергстици  (,Службени  гласник  Републике  
Србије , бр.  145/14. 95/18 - др. закон  и  40!2 ј ) и  ПравилНиком  о  лиценци  за  
обавл)ање  енергетске  делатности  и  сертификацији  (.,Службеuи  гласник  
Peі  іублике  CpGuje. бр. 87! І  5 и  44/1 8 Др. закоіі ). У  ск:ІаЕУ  са  тнм. A і en ција  •је  
Јавном  іомунал  ном  предузеhу  ..ј-јовосадска  і oі  ілана  издајіа  :і  нцеН  це  за  
обав.њање  енергетске  делатиости  производње  іоі]јіотне  eііeprіі je. енсргетске  
дслатііост u дистрuбуцијс  i(]ГіЈіотјіе  е  і cprі -і je u еј  ісргсіеке  делатііоетн  
снібдевања  гоііјјо rіјом  енерінјом . Іакође. A і eііі tuja је  .,іiафтiіој  иі-ідусгријіі  
Србије  a.rі. Нови  Сад. Блок  ..Еііеріегнка изда:іа  і uі  ісј -іцу  за  ()бав;ј)аіј)е  
e і  іергстске  де:іагнос -ги  ііронзводі -bе  Ton:і or І -і e Cі  і epruje y енергеіском  објекіу  
..Lііepraua і  Іови  Сад  у  оквиру  РафиІісријс  ііафіе  ј-Iови  Сад. С  обзиром  да  
услови  за  нз;јаваі  І)c n ицеі  іцс  vтврђеі  і u јіаведеііим  закоі  іом  и  Гіравилником  
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морају  бити  испуњени  за  све  време  важења  лиценце, Агенција  провером  
одговарајућих  података )  прати  испуњеност  услова  за  важење  лиценце  током  
године. 

2. Агенција  се  у  оквиру  своје  делатности  бави  издавањем  енергетских  дозвола  за  
изградњу  објеката  за  производњу  топлотне  енергије  снаге  1Mw u випЈе  на  
територији  Града  Новог  Сада, а  који  испуњавају  услове  прописане  Законом  о  
енергетици  и  Правилником  о  енергетској  дозволи  (,,Службени  гласник  
Републике бр. 15/15 и  44/1 8 др. закон), и  прати  спровођење  обавеза  
од  стране  инвеститора  из  енергетских  дозвола  које  су  издате  претходних  
година. 

3. Градоначелник  Града  Новог  Сада  је  26. септембра  2018. године  донео  
Закњучак  број : 352-1/2018-422-11 којим  се  прихвата  учешће  Града  Новог  Сада  
у  Пројекту  увођења  информационог  система  енергетског  менаџмента  (ИСЕМ) 
на  територији  Града  Новог  Сада  који  се  спроводи  у  оквиру  међународне  
сарадње  Републике  Србије  и  Програма  Уједињених  нација  за  развој  (УНДП) и  
истовремено  се  задужује  Агенција  за  енергетику  Града  Новог  Сада  за  
имплементацију  ИСЕМ-а  на  територији  Града  Новог  Сада. У  складу  са  
наведеним , запослени  у  Агенцији  су  формирали  ИСЕМ  базу  у  којој  се  налази  
око  350 јавних  објеката  који  приnадају  установама  и  предузећима  за  које  се  
трошкови  енергије  и  енергената  плаћају  из  буџета  Града  Новог  Сада  
(админ  истративни  објекти  Града, установе  културе, Предінколска  установа  
,,Радосно  детињство , установе  социјалне  заштите , основне  школе, средње  
школе, итд), као  и  око  850 мерних  места  јавне  расвете, семафора  и  пумпи  за  
воду  са  територије  Града  Новог  Сада. За  све  наведене  објекте  и  мерна  места  
јавне  расвете  се  током  читаве  године  уносе  подаци  о  потрошњи  енергије, 
енергената  и  воде  чиме  је  започело  системско  праћење  ових  података . Током  
2020. године  започето  је  и  са  далинским  уносом  података  о  потрошњи  
енергије  из  базе  јавно  комуналних  и  других  предузећа  (ЈКП  ,,Новосадска  
топлана , ЈКП  ,,Водовод  и  канализација  и  Пд  ,,Нови  Сад  - Гас ) у  ИСЕМ  
базу, інтоје  наставњено  и  2021. године. 

4. Агенција  је  током  202 1. године  у  сарадњи  са  овлашћеним  лицима  из  градских  
јавних  и  јавно-комуналних  предузећа , попунила  софтверску  веб  апликацију  
,,База  података  енергетских  биланса  општина  Републике (ЛЕП  база) 
која  је  израђена  од  стране  Министарства  рударства  и  енергетике  Републике  
Србије. Наведена  веб  апликација  поред  основних  података  о  Граду  Новом  
Саду  садржи  и  податке  о  јавним  зградама, далинском  грејању , дистрибуцији  
гаса, јавном  осВетЈБењу , водоводу  и  канализацији , јавном  транспорту , јавној  
чистоћи , одржавању  путева, јавном  зеленилу  и  јавним  предузећима . 
Попуњавањем  ове  веб  апликације  Министарство  рударства  и  енергетике  стиче  
комплетну  слику  о  систему  енергетског  менаџмента  и  енергетским  билансима  
локалних  самоуправа  за  територију  целе  Републике  Србије . 

5. У  цињу  праћења  спровођења  Четвртог  акционог  плана  за  енергетску  
ефикасност  Републике  Србије  за  период  до  31. децембра  2021. године  
(,,Службени  гласник  рС ,  број  8б/2) као  стратењког  документа  којим  се  у  
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обЈјаеІи  унапређеіба  енеріеІске  ефuкаености  у  Реnублuіги  Србији  задај  
спецИфіІчпи  кваіпитатпвјјн  і LіІЛ)СВИ  еіІергетскНх  \- Ііі -rena.Areііііuja је 202 

голи  ни  извенјтавала  М  и  нисіарсгво  рУдарсІва  u euep і eru ке  Pe і  і vблике  Србије  
() реализованим  гіројектима  eі  јеріегске  ефи  касноеги  і a јавііим  објектима  O і  NX 

установа  еа  терпІорије  Грала  І-јовог  Ea:La koje се  делом  или  v і re:і u i i 

финаіісіірај v нз ј vцета ј  рала ЕIовОг  ( ала іІогј v јј )авајі)ем ј -ј е:јан )е \ І  
одГоварај \ ІІИХ  Обј)ашLLа. а  \ ск:Іалу  са рави:ІІіІ -Іком  o ІІ a1Іі-ІІ -І \ u рОкОві-l\Іа  
доставјбаіба  пОдајака  неоnходііі-іхза  јјраhење  сІіј)овођења  акці-iОјіОг  n:і a іі a за  
енергегск \ ефі-ікасјіост  v Рејјх -блuцu ( рбі-јјјј  и  мегОдО:Іо!nјп  за  іі j)ajleіі e 

і i po веру  и  оцен  е(І )екаІа  њеіо  во  г  c і  іровођења  ( С.і  жбен  u і :і ae u u к  Р(Г , број  
37/15). 

б. Град  Нови  Сад  као  обвезник  сuстема  сііергетског  менаuмегјта  је  у  обавези  да  
Министарству  рударства  и  енергетике  достав:іа  годи LнІће  извештаје  о  
остваривању  јЈил)ева  уuтеде  euepr і-і je y сј(ладу  са  Гlравилником  о  обрасцу  
гОдинІіћег  извеііпаја  о  оег  варііваіб v ј L І-іл)ева  vІііІеде  eіі cprHje (..Службеі-іи  
г:јасіјик  јС , бр. 32/16 і-і  65/ јХ ). У  скЈіалу  еа  ТИ;М. АІ-енцИјаје  \ 202 ј . І o:ІІ-Ііі u. 

-і a проііисаном  oopaeіІ\. M И  іі  истарст  вv рх-дарсгва  і -і  енеріегнке  досгавііла  
Голіішјбн  извешіај  о  осгварі-івањv ци:бева  хшіеде  eІІepr і -і je за  јавlіс  о 1јекТе  

који  сх  х  надлежІјосгИ  І  рада  јовог  Сада  за  2020. і _onu і-І y. І  ОЛИШјбИ  і-іівеІn іај  
je ieіі ep І-і ca І -і  x і  llo\ І oh ( І MHC-a - Иіјфор \га lLИоі lоі  cn І e\-і a за  ііраГегбе  
сіјј)овођеu)а  c і jc- і  ема  еііерјегскоі  \ І eІІ a ІJ\ І eura koju_\ І  vгірав : ба  МИІ )uсІарсгво  
рударства  и  енерге-гике. 

7. Град  Нови  Сад  као  обвезіик  система  еііергетског  менаџментаје  био  у  обавсзи  
да  доі-јесе  Шрограм  и  План  енергетске  ефикасности  као  стратешке  докумеuте  
из  области  енергетске  ефі-ікасности  за  Град  Нові-і  Сад.- Програм  енергстске  
ефі-ікасносги  доііоси  ee -і a і epuon од  rpі-і  годuііе  и  еадржи  іІ.і aіІіі paіІ u І L і-і:і) 
јіігеда  еііергuје  іі peі ncn і-І  гіроцеііу  годнііјњнх  енергегских  іІоІј)еба. 

ук:буііујх hи  іІроі Lеі-і  еііеріеіскнх  својсіава  оојеката; іі pen:іor \ І ej)a іі  
акгнвІІоегІі  које  he обезбе:оігі-і  ефикасі -Іо  корИшhеu)е  eІ -і epr і-І je. ііосиоце. рокове  
и  процеііу  оLјекuваИнх  резултата  еваке  Од  \ І epa којі-іма  ее  прелвuђа  
оетваривање  іі:і aіі upaіі or LLHn)a: іі  срелсгва  іі orpeoІ !a за  сііроііођеп )е  лроірама. 
нзворе  и  ііачиіі  ібнховог  ооезбеђи  ваіба. Ііna і-і  еііергеіске  е(ј )и  касјіосгі-І  доноси  
се  на  период  од  једне  године  и  детајЂније  разрађује  мере  и  активносги  из  
Гlрограма. У  вези  са  тим, а  након  спроведеног  постуnка  јавне  набавке, 
изабрана  је  фирма  која  је  за  потребе  АL -енције  урадила  Јlроірам  енергстске  
ефикасіІости  Града  Новог  Сада  за  перuод  2022. — 2024. годиuа  и  јілан  
енерге -і -ске  ефнкасјіоет u Гј)а:Lа  ј-іовог  Сада  за  2022. ronuіі v. У  току  је  
спровОl)еібе  процсдуре  око  \ свајаІба  ііаведен uх  аката  од  етраііе  јіадлежііИ \ 

органа  Ірада  ј-јовог  Сада. 

Х . Г1оtІе-гком  202 l . годј -і  не  државі  і a ревизорска  uіі c ііrі ywі a (ДРИ) је  доііела  
коііачан  Извештај  о  сврсисході -іостн  ііос:іовања  ііa тему  .Ефикасност  сuстема  
егіергетеког  мејіаџмеј -іта  у  јавііом v коме  су  дате  nрсnорvке  
обвезі -іицима  сисіема  енергезског  менаџмента , меГју  којима  и  Граду  І  іовом  
Саду. у  цu:бу  успоставјЂања  ефикасііијег  система  еuергетског  менаіјмента  у  
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јавном  сектору. У  складу  са  препорукама  датим  у  наведеном  извештају  у  
Агенцији  је  припремњен  интерни  акт  којим  се  уређује  структура  задужених  и  
одговорних  лица  за  реализацију  цијева  енергетског  менаџмента , као  и  
одговорност, коордиі-іација  и  процедуре  за  управњање  потрошњом  енергије  у  
Граду  Новом  Саду. У  току  је  спровођење  процедуре  око  усвајања  наведеног  
aіna од  стране  надлежних  органа  Града  Новог  Сада. 

9. Агенција  је  током  2021. године  у  сарадњи  са  Градском  улравом  за  заштиту  
животне  средине  активно  учествовала  у  припреми  конкурсне  документације  
за  подношење  пријаве  на  Јавни  позив  Министарства  рударства  и  енергетике  за  
доделу  средстава  за  финансирање  Програма  енергетске  санације  породичних  
кућа  који  спроводе  јединице  локалне  самоуправе , као  и  градске  општине  
(соларни  панели ). Након  што  су  Граду  Новом  Саду  одобрена  средства  за  
енергетску  санацију  породичних  кућа  путем  уградње  соларних  панела  за  
производњу  електричне  енергије  за  сопствене  потребе  од  стране  
Министарства  рударства  и  енергетике , образованаје  Комисија  за  реализацију  
програма  енергетске  санације  породичних  кућа  у  чијем  раду  учествује  и  један  
представник  Агенције  за  енергетику  Града  Новог  Сада. Задатак  Комисије  је  да  
спроведе  јавни  позив  за  суфинансирање  енергетске  санације  породичних  кућа  
путем  уградње  соларних  панела  на  територији  Града  Новог  Сада. 

10. Агенцијаје  у  току  2021. године  учествовала  у  активностима  везаним  за  израду  
Акционог  плана  за  зелени  град  Нови  Сад  (GCAP) y делу  који  се  односи  на  
енергетику . Град  Иови  Сад  је, у  сарадњи  са  програмом  Зелени  град, који  
спроводи  Европска  банка  за  реконструкцију  и  развој  и  техничку  помоћ  
финансирану  од  стране  Зеленог  климатског  фонда, залочео  процес  израде  
Акционог  ппана  за  зелени  град  (ОСАР). Град  Нови  Сад, заједно  са  
конзорцијуом  RWA group - ARCADІЅ  u националним  експертима  и  
консултанима , ради  на  изради  Акциног  плана  за  зелени  град  (GCAP). 

1 I. У  склопу  прославе  5. марта  - Међународног  дана  енергетске  ефикасности  
Александар  Н. Ашоња, енергетски  менаџер  Града  Новог  Сада  је  боравио  у  
Крагујевцу  где  је  у  згради  Скупштине  Града  Крагујевца  одржана  
Конференција  под  називом  ,,Енергетска  ефикасност  у  локалним  управама  у  
Реііублици  Србији . Поред  осталих  на  Конференцији  је  говорио  и  енергетски  
менаџер  Града  Новог  Сада  који  је  присутне  упознао  са  најзначајнијим  
домаћим  и  међународним  пројектима  из  енергетске  ефикасности  који  су  
спроведени  у  Граду  Новом  Саду, као  и  са  најзначајнијим  пројеіпима  који  ће  
бити  реализовани  у  наредном  периоду . 

12. Агенција  је  активно  учествовала  на  10. Међународним  данима  енергетике  и  
инвестиција  одржаним  З. и  4. новембра  2021. године  на  Новосадском  сајму. У  
оквиру  штанда  Града  Новог  Сада  посетиоци  су  могли  да  се  информишу  о  
гіројекту  на  тему  енергетске  ефикасности  ,,GreENERGY, као  и  о  досадашњим  
резултатима  Агенције  у  области  увођења  система  енергетског  менацмента  у  
Граду  Новом  Саду . Агенција  је  изложила  и  део  своје  опреме  намењене  
подучавању  ученика  и  вршењу  огледа  из  области  обновњивих  извора  еиергије  

1! 



— ..ConapІ  і u Ісофер  іІ  термоінізијску  ка -мерv. Прсдсгавн  и  LІH A і e і  і auje cy гоком  
два  даІІа  маіІифесгаЕІнје  1Іејјнцјјма  СредІІс  с:ІскІроІехніІчке  школс  ,.МИхІјло  
ІГІгІ  І  І  і-іІ  Новог  ( ада  гiрн  казјівал  и  оі :іедне  вежбе  V3 \! і  јогрСб \:  ..СоЈiарног  
к0 ј)ера  Іі v Іем  којих  cv УчеІіиіІи  і -і a ІІракінчіІим  ііримерuма  мОјЈІИ  відеГјј  і a 

који  іІачиіі  И  ПОјІ  којіі \-і  усЈіовјіма  долапі  до  трајјеформације  соларне  eііeprujc 

\ С:ісктрјІІіі \ CІіcpііі j\ \3  Гјо \Тоh conapііu\ іі a ІІ e:І a. l акојје. Ае  ііІіііІ a je лобила  
ІІІіЗІІІКС  ..І  јај 6окіі  \ сііерІе _ГІј LІј -ј 3а  јІајбо:ке  C\ і apі j)C І IІ Q І kC \ ОбЈјС 1 

енергсјСке  ефикасІіост  и  - Аv І 01\ІаГИІоваіі  ПСІІОС  гІодаіаІ(а  () ІІ () Іј)()ІІІІІ)И  
cІІ ep і ujc. eІІ epreІІa І a іі  вОдС  і() ИСЕМ  базе . 

l З. Радu остваривања  јавног  ингереса  у  погледу  унагiређења  својстава  зграде, 
члан  6!. став  8. Закона  о  становању  и  одржавању  стамбених  зграда  
(..Слуісбени  гласіівк  Републ uке  Србије . бр.  104/ іб  и  9/20 — др. закон ) 

пропнсује  обавезу  јсдиница  ЛОІ(алне  самоуправе  да  најмање  једном  недејно  
обезбеде  лиіІuма  соја  вріпе  гОСлОВс  ііравл )ања  зградом  савстодавну  nO\ І OІ1 за  
y ііaІі pei)e І  ке  енеріетсІ(е  ефи  kacііocі u ІІрада . У  скјіадv са  і uM. A і - e і  ција  
еваколІІевІІо  пружа  СаВеТОдајІІІ \ гіомоГі  за  v І -ІапређеІке  е l Іеріеіске  ефикасііостм  
зірада.. ј -јјдјхіа  кОјс  врше  јіосіове  \ ііраІІ:І)аІка  Іграјјама  јІ І epіі ropu іі l l рада  
ј -Iовој  - ( ала. 

ј 4. І lре;ІСіавіііі lі  A і eіІІііі je cv ІокОм  2()2 ј  . іодијіе  акііівно  \ Іі cc  івоваЈіІі  \ раду  
Координационог  •Гима  за  раІіење  сіірово!)ења  !Іро i рама  за Lјггите  )кивоІне  
средине  Града  Новог  Сада, као  и  Координационог  тима  Пѕіана  квалитета  
ваздуха  у  агломерацијн  .,Новн  Са;С  за  период  од  2017-202]. године . 

! 5. Агеuцііја  је  и  у  току  202 І . године  наставила  своје  активности  везаііе  за  
рсалізаіі - ју  стрvчІје  пракее  іІезапос:јСІІнх  ;ІuІіa са  евидеііііијс  Haj іuoііa:iue 

службе  а  заі  іo ІјјЈкаІІање  (у  ;іакем  іексу  : I-ІСЗ). као  u pcaJІ  изацију  Сгруч  іі e 

і  pa ксе  сі \денаја  кој  u c- ry•;Іu pajv ua ІІ  CL) kO-LH KOJІ Cku м  vc і a іі  овама  са  іcoj u \ і a 

A І eІІІІіІІ a јі \ nornіі caІіc спораз \\ іс  () СарадІкіі . У  оквіір \ crpvІІІІ e праксе  К()ја  
се  реа:інзје  гіуіем овора  o C І  јрОвођсі  ку  і  ірограма  сІручІіе  јіраксе  Зак:кучејІог  
uзмеђу  I ІСЗ  .. ФјІЈіИјаЈІа  і  lo Іnі  Can. І  рада  ј -јовог  CaJІa u Агеіјцијс . током  202 ! 

ГОдііііС  ;ІІІa ііезаііосЈіеІіа  лгіја  са  евіідеіі lіијс  І-јСЗ  су  yCІі e і uІі O завріііила  сгрv1іііу  
праксу  у  Агеііцији , док  је  у  истом  периоду  једно  лuце  заnочело  стручну  
праксу  у  Агенцији  у  трајању  од  12 месеци . У  складу  са  Законом  о  високом  
образовај -ку, у  Агенцији  се  реализује  сгруlіна  пракса  студенаіа  са  различитих  
факултета  и  високих  школа  са  ісојима  Агенција  има  потписане  уговоре  о  
сарадњи  међу  којима  су  Фаісултет  техНи lікИх  nay Іca y Новом  Саду, Техііи Lіки  
факуігсг  ..MuxajѕІ o І y іі u і-і І I ЗрсікаІіііііа . ВгІсока  гіо :іовіа  і u і co:іa струковіііх  
сгvдија  из  ј-јовог  Сада, lЗисока  техјІИlјі(а  пјкоја  струісовІ -іИх  сіудија  ііз  

Краг \јевца, нтд. јојсом  202 ! і onu Іі c  сгручі v праі(су  у  діеІіцијИ  је  обавило  
седа \ і  сІудеііаіа  са  разл  вч  ііііі  x фаІс  ; ега  іі  віі  іі  і  іі x u і  ІcOna са  Іериторііје  Града  
Новог  Сада . 

ј 6. Агенција  је  у  202 ј . ІОдИНН  ІјаС -ІавИЈіа  сарадњу  са  Минисіарсівом  рударе -іва  и  
eІіepreru ке  Реп \ бл  u іcc Србііје . іcao іі  ca ГІокрајиі  скuм  секрегаријаіом  за  
eІі epі cr іііcy, грађсві -іііарсіво  н  саобраћај . а  ІіредСІавІіііціі  A І eІІіІuje cv акгіівНо  
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учествовали  на  семинарима , форумима  и  обукама  које  су  организовала  ове  
институције . 

17. Представници  Агенције  су  у  2021. години  ајсгивно  учествовали  на  стручпим  
скуповима  и  предавањима , семинарима , округлим  столовима  посвећеним  
проблематици  енергетике  Града, Покрајине  и  Републике, а  на  овим  јавним  
скуповима  као  и  у  писаним  и  епеісгронским  мсдијима  промовисали  су  
аіпивности  Агенције  и  теме  везане  за  унапређење  енергетске  ефикасности  и  
употребу  обновњивих  извора  енергије . 

18. Представници  Агенције  су  у  2021. години  пружали  консултантске  и  
саветодавне  услуге  органима  Града, грађанима  и  другим  правним  и  физичким  
лицима  у  погледу  заштите  њихових  имовинских  и  других  права  у  области  
енергетике . 

19. Агенција  је  у  2021. години  потпуно  реконтруисала  изглед  своје  интернет  
презентације  (www.aenѕ.rѕ) путем  које  је  омогућен  увид  грађанима  y aіne koje 
доноси  и  друге  информације  од  значаја  за  рад  и  пословање  Агенције . 

11 ЗАВРШНИ  РАЧУН  ЗА  2021. ГОДИКУ  

i. осноВ  зл  ПРИКАЗИВАЊЕ  ФИНАНСИЈСКИХ  ИЗВЕШТАЈА  

Финансијски  извештаји  Лгенције  за  енергетику  Града  Новог  Сада  за  обрачунски  
период  од  1. јануара  до  31. децембра  2021. године  су  саставњени  у  складу  са  
следећим  прописима : 

А) рачуноводствени  прописи : 

Закон  о  рачуноводству  (,,Службени  гласник  РС , бр. 73/19 и  44/21 — др. закон); 

Закон  о  ревизији  (,,Службени  гласник  РС , 
 број  73/19); 

Правилник  о  Контном  оквиру  и  садржини  рачуна  у  Контном  оквиру  за  
приврсдна  друштва, задруге  и  предузетнике  (,,Службени  гласник  рС , 

 број  
89/20); 

Правилник  о  садржини  и  форми  образаца  финансијскик  извсштаја  и  садржини  и  
форми  обрасца  статистичког  извештаја  за  привредна  друштва, задруге  и  
предузетнике  (,,Службени  гласник  РС ,  број  89/20); 

Правилник  о  условима  и  начину  јавног  објавњивања  финансијских  извењтаја  и  
вођсњу  Регистра  финансијских  извештаја  (,,Слу?кбени  гласник  РС , број  142/20); 

Правилник  о  начину  признавања , вредновања , презентације  и  обелодањивања  
позиција  у  појединачним  финансијским  извењтајима  микро  и  другик  правних  
лица  (,,Службени  гласник  РС  број  89/20); 



ПравИлІ  іик о ј  ачину -1 роковнма Bpnі c і-Ea nouuca u vск;іађнваіба  
књи  говодс n сііоі  стаі-ба  са  сіварі -і  им  сіаіі)см .Службсі  і u і ;јасник  РС , број  
89/20): 

-	 і  ІравИзіі -Інк  о  ра LІхноволсгв \ ј -ј  рач \ ііоводсгвсіјим  по:јіігіікама  !-\гсіІцііјс  за  
енергетикv І  рала  ј-Іовог  Сада  која  ЛМ \іОІі ) ј L Правuлііііісза  микро  і-і  :ірУІа  
ііравІ -іа  :і u ііa on 7. октобра  20 ј  4. І O іu іі e u 3 ј  марта  2020. одијіс: 

О;uіука  о  јіакјіалама  за  јіословс  )erucrpaііujc u дріс  услугс  којс  ііружа  ЛісјјцИја  
за  Іірнврс;іuс  peіііcrpe ( С;іхжбсіін  іласuuк  РС . бр. l ј 9!јЗ. ј 38/14. 45/ ј 5  ј ()б/ І 5 

32/16, 60/16. 75/18. 73/ ј 9. 5-20. 9 ј /20. l 1/2 ј . 66/2 ј  u 29/21). 

Б) норесІи  прописи: 

Закон  о  порезу  на  добит  лравііих  лица  (, Службени  гласник  РС  бр. 25/0!, 80/02. 

80/02 др. закон. 43/03. 84/04. 18/10, 101/1 l, І  19/12, 47/13. 108/13, 68/ І 4 - др. 
закон, 142!] 4. 9 1/15 аутеІіти Lіііо  тума Lіење, ! 12/ ј  5. І  І  3/ 7. 95! l 8. 86/19. l 53/20 и  

і  8/2 і  ): 

Зако Fі  о  лОрсз \ іі a доходак  І pa!)aua (..С:іужбсіііі  гласник  РС . бр.  24/() ј  . 80/02. 

80/02 - др . закоіі. ј  35/04. 62/0(). 65/06 - іі cііp.. 3 1/09. 44/09. І  8! І  0. 50/1 І . 9 1/1 - 

од;і vка  УС. 7/12 - vсклађсііи  дніі . изјј .. 9з/12. ј  і 4/ ј 2 - одјіхка С, 8/13 - 

vсклађеііјј  дј -јіі . Изіі .. 47/ јЗ. 48/ ј 3 - uc іі p.. 08/13. 6! І 4 -- уск:іађсни  дніі . нзіі .. 

57714. 68/14 лр. закоіі . 5/15 \ склађсіі n nr ііі . і •јзіі.. І  12.. І 5 5/16 - скіађсіін  діііі . 

і rііі .. 7! І 7 - ск;іа!јснјг  дјііі . іізіі ., ј  I3;17, 7/18 - ск;іаlјснгі  дгііі . ізп., 95 ј 8, 4/19 - 

усклађени  дин. изн.. 86/19, 5/20 -усклађеuu дИн. uзн.. 153/20. 156/20 - усклађени  
дИН . ИзН ., 6/2! усклађен u дин. изн.. 44/2 І . l 18/2!. 13212 ј  - усклађенн  дuіі . нзн . 

u l 0/22 усклаl)енИ  днн. изu.); 

Закоі-І  О  гіорезу  і ia додату  вредност  ( Службени  гласник  РС  бр.  84/04, 86/04 
іі cnp.. 61/05. 6 ј /()7. 93/ ј 2. ІОХ /13. 6/14 -- хск.іађсііп  nu Іі . Нзіі .. 68/ ј 4 - лр. закоіі. 
ј 42/ ј 4. 5/15 - \склађсііИ  дuіі . uзіі .. 83/]5. 5/16 - усклађсіі u дuіі . uзп.. 108/ ј 6. 7/17 

- Усі(лађсііИ  ;Iин. изн.. ј  13/17. І 3! І 8 - \ ск;іај)еі-ііі  nuu. uзіі .. 30/18. 4! І 9 - 

vсклађејі  іі  ди  і  і . изі  і .. 72! І  9. 8/20 - vсклађсіі  u ;іu іі . uзіі . і -і  І  53/2()): 

ј  равилн  uк  о  садржају  r]oІ)cc і(or бuланса  за  іјслобиті -іс  op і au нзацмје  - обвсзіі  ј -ј  кс  

ііорсза  ua noouі  ііравнuх  :іі-јіа  (..Службеііи  і :јасііј -ік  РС . 6!). 60/14. 41/ ј 5 іі  53/15). 

- [Јравилник  о  начнну  разврставања  сталних  средстава  по  груnама  н  ііаінну  
утврђивања  амортизације  за  лореске  сврхс  ( Службени  rnacuuіc PC, бр. І  16/04. 

99/10, 104/18 и  8/19). 

В) остали  npoІі ucіі: 

Закон  о  бх  ue-ry Рсііублuкс  Србuјс  за  202 l . іодиіу  (,.С:Іу?кбсііИ  rnacuіііc PC. бр. 

І  49/20, 40/2 І  и  l 00/2!); 

Заісоі -і  о  буuстсісом  сuстем v (..Сјіyжбеі  і  u і :і acu і - і k PC. бр  .54/09. 73/ 0. () ј  / ј  0. 

101/11, 93/12, 62/13. 63/13 - ucіІ p.. 108/13, 142/14, 68/I5- др. закоіі , 103/15. 99/16, 

І  13/ ј 7. 95/18. ЗІ / ј 9. 72/19. І 49/20. 118/21 и  І  ј 8/21 - др. закон ): 

Закоі-і  o іi;ia- і  і  іом  і  іромеіу  (..Сіужбен  u ;і uc-r CPJ. бр.  3!02. 5/03, и  ..С;гужбсни  
гласник  РС . бр. 43/04. 62/06. І  І  І /09 - лр. заісоі-і . 3 1/1 І  и  І  39! ј 4 - др. зак()і-і ): 
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- Закон  ојавним  агенцијама  (,,Службени  гласник  РС  бр. 18/05, 81/05 - испр. и  
47/18), и  
Остали  закони  и  прописи  донети  на  основу  закона. 

2. нАчин  ФИНАНСИРАЊА  

Средства  за  рад  Агенције  за  енергетику  Града  Новог  Сада  обезбеђују  се  у  
Буџету  Града  Новог  Сада, као  и  из  прихода  остварених  од  накнада  за  издавање  
лиценци, као  и  других  прихода  које  Агенција  остварује  у  обавњању  послова  из  своје  
надлежности  у  складу  са  Одлуком  о  оснивању  Агенције, и  другим  прописима . 

Приходи  Агенције  утврђују  се  годишњим  финансијским  планом  Агенције . 
Сагласно  одредбама  члана  11. став  З. Одлуке  о  оснивању  Агенције  за  

енергетику  Града  Новог  Сада, Агенција  је  дужна  да  Скупштини  Града  поднесе  
годишњи  извсштај  о  раду  са  извеиЈтајем  о  финансијском  пословању  за  протеклу  
годину . Скупштина  Града  Новог  Сада  даје  сагласност  на  Извештај  о  раду  и  
финансијски  план  Агенције . 

Финансијским  планом  се  утврђују  нисина  прихода  и  расхода  за  пословну  
годину  и  елементи  за  одређивање  трошкова  зарада  директора  и  запослених . 

Укупни  расходи  Агенције  обухваћени  финансијским  планом , не  могу  бити  
већи  од  трошкова  потребних  за  успешно  остваривање  надлежности  Агенције . 

Управни  одбор  Агенције  одлучује  о  расподели  вишка  прихода  над  расходима  
уз  сагласност  Скупштине  Града  Новог  Сада. 

2.1. Подаци  из  Извештаја  о  финанеијском  пословању  за  2021. годину  

Финансијско  пословање  Агенције  за  202L годину  се  одвијало  у  складу  са  
Програмом  рада  и  финансијским  планом  Агенцијс  за  енергетику  Града  Новог  Сада  за  
2021. годину  у  којем  су  утврђени  укупни  приходи  и  расходи  Агенције , као  и  
елементи  за  целовито  сагледавање  политике  зарада  и  запослености . Агенција  је  у  
законском  року  доставила  Програм  рада  и  финансијски  план  Агенције  за  енергетику  
Града  Новог  Сада  за  2021. годину! Скупштина  Града  Новог  Сада  је  на  7. седници  
одржаној  18. децембра  2020. године  донела  Решење  о  давању  сагласности  на  
Програм  рада  и  финансијски  план  Агенције  за  енергетику  Града  Новог  Сада  за  2021. 
годину  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  59!20). 

У  овом  извештајује  приказано  кориіпћење  средстава  ло  наменама, из  прихода  
добијених  у  складу  са  Законом  и  финансијским  планом . 

2.1.1. Структура  nрихода  
(удинарима) 

Приходи Остварено  2021. План  2021. 

!. Приходиоднакнада  заиздавање  лиценци 2.94959 3.2325О  

2. гјриходи  одтекућих  субвенција ]5.274.О3 169 

З. Финансијски  приход  н -
94155

-
оо.ООо. 

4. Осталигіриходи : -------- . 

Укупно 18.323.188 ј 9.Ѕ12.281 
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Г lрuходіi од  і-іакнада  за  из;шВањС  іицсјіци  обхватају  обраііуіісі  НакНад \ за  

јіздагс  .іиііеі-јіс  за  202 І  ronu ііv іі a оСНОвУ  Критериј \ ма  и  мериЈіа  за  олрсђи  вање  
Bі ic і i іі c ііакііалс  за  ;і u ііејіцс  за  Обав;ј )аіј )е  сІІсрЈстскс  ;і cJ і a і HOC І u (..Слжбеііи  ЈІНСТ  
Града  НОвоі  ( гіі  бр. 23/07 и  37/1 7). На  осіјовх  іјаведсіјнх  криісриј vма  u Mcpіі;і a. за  
свак  іодјјнх  сс  хгврђујс  віісііна  накііадс  за  ;іііііeіі ae koja ііокрива  іі epіі on за  ііapcnіііі x 

2 іессци  од  даг \ ма  јеііог  взлавања . г ; се. х  складх  са  меіјхііаролііим  
рачуііоводствејінм  стаіі;іардима. a І -І a OCІі O Іі \ јіаТх - ма  іі )ИХОВОі  ијдаваіћа . вріни  

разјраііичеІ -ће  іі puxona іі o O іі o!vі  осііовх - іі a део  који  СС  одј k)Си  і-і a тск \ ћх  іОдиііу  11 іі a 

дсо  іірихода  који  ce і pcuocu -іаредііу  Гдіі . ! Iа  тај  ііачні -і  је  обра Lјуііаг  сраз \Іерни  

део  Накваде  за  издате  лиценце  у  ИЗНОС  од  2.949.597 дuНара. Гiриходи  од  накнада  за  

uздавање  лиценци  износе  ! б,09% од  укугіног  іірихода  Агенције  за  202 Г . годиј-іу . 

Гіриходи  од  текућих  субвеНција  су  остварени  у  uзііосу  од  5.274.039 динара  и  

ИЗНОСС  83,36% Од  укугіі-іог  прихода  Лгенције  за  202!. годиі-iу. 

Фннансијске  rі pіі xonc y  іізІі ()су  од  94. ! 55 ді-піара  ч  ивс  іі p і-і xonіі  ііo оснву  

осгварсі -іе  камагс  на  дсііозит  і io вј-іђсњ --  у  ГОсЈіовііој  баі-іііи  ОТГ]. која  се  обраііхвава  

јмесеіііо  і-і a L гаіћС  лі-іі-іарских  Сј)едсіава  на  paІі y ііy  A і cіііі uje. ііі - r() ј -јзііосјі  0.5 І  % од  
укуііііог  іірихо;ш  за  202 І  . іодиііу . 

2. 1.2. Стрікп zј-ра  јнIСХОДа  

()сгварсіііі  xk\ іііііі  pacxo;іі  діевіііје  x іі epіі o;і \ -  ja іі x ap ;іеіе \-Ібар  202 ј  

годиі-іе, износе  18.212.476,47 динара . Структуру  укупно  остварених  расхода  чине: 

СтруRтура  расода  

Конто  гіо -з  н  јЈі  і  іі  
Oc і  oape і  іo y 

207 і  - i O. і Hnn 

у  Јјј  ііаріііа  

і  iiaіі  за  202 і . 
L O ііі li 

4 

51 fj)ііііі l)іі nіі  Ііісрііјіј;пІ 370.142 4(иL000 

.,
ірііііікоііи  \ і n і epіі jLі:la іііііc. ііі pііі e іn і  1 рекНіе 292 .0 Ні  0)0) 
і LL І pі  і_rL і  

5 і і  iHll і l)Hіііі  [ Ojіі Hі L і  H јіС [ Н ]С _) і 6 і  00.000 

) і  iіі l ііі)Hііі l јніјісін  Lі PLі 42.іі )i 

52 ipoііі Rolііі  ;apa;ііі  і  іікјіа  іapіuіі і  і .493.83 ј ј  ј  .679.ззі  

52() Іроііікоііа  зкірііјііі  і  іі akіііі)ііі  laііaJіa (Opv і O) 6,06,20З 6.753.059 

52 ј дОіІі)і lііосН  іі kііСј)Оі  ііoc і oЈіaіііa і . і 46.363 . 24.384 

52() ііiоііікоіііі  ііакііа;ја  НіаіјОііИікі  УјјраіііОі  HOHOІ)Ll З 3() і  .886 33Оі  .888 

529 0e і  LUі H OnH іііі  іiііC\Qііі  і l іі Lі l)іІ LјЛО і  59379 500000 

Іі j)іі l і  uo))ІіІІ  ус.-іуј  а З  і 9.599 ЗО0.О(Н) 

53 jiOііі l)O іііі  іјі LіНјІіііі  L іІі \- \ L. і  і  Lі і  6Х.587 2)0.00)) 

532 іроііікоін  e:ІІ Lі  О:іржаіОііі .а 72,00)) і ))))00 і ) 

34 еајмОііјі .743н))) 

535 і  роііікоіііі  pLkJііі \ І c H іі po ііііі  іііі  іe 450і ))) 

539 і pHіііі)Oіііі  іісгі _ ііі c.іі Lі І ))() ј 2 0 

!б  



552 Трошкови  премија  осиіурања  

553 Трошкови  ілатног  промета  

554 Трошкови  чланарина  

555 Трошкови  uакнадезаживОтЋіусредину  

559 Осгали  нематсријалнитрошкови  

56 Финаіісііјски  расходјі 73 0 

56! Трошковиквмате 73 0 

кпнн  јлсходи 18.212.476 19.512.281 

У  2021. гоДиНи  обрачунати  расходи  су  на  нивоу  укупно  планираног  нивоа  
расхода  за  ту  годину . Приликом  планирања  расхода  за  2021. годину, поњло  се  од  
процењених  трошкова  за  2020. годину, уз  уважавање  пројектоване  инфлације  за  
2021. годину . 

Трошкови  материјала  који  обухватају  троњкове  маТеријала  (канцеларијски , 
режијски , разно) и  трошкове  горива  и  енергије  остварени  су  у  нешто  мањем  износу  
од  планираног  за  2021. годину, због  коришћења  неутроњених  залиха  материјала  из  
претходне  године , као  и  рационалног  трошења. 

Агенција  је  планирану  масу  зарада  за  2021. годину  утврдила  у  складу  са  
важећим  законским  пролисима  и  инструкцијама  оснивача. Зараде  запосленима  
исплаћују  се  у  складу  са  Гіравилником  о  раду  Агенције  који  је  у  свему  усаглашен  са  
Законом  о  раду, као  и  осталим  лозитивним  прописима  који  регулишу  ову  област. У  
периоду  І  - Xіі  202!. године, остварени  трошкови  зарада  и  накнада  зарада  су  нешто  
мањи  од  планираних  трошкова  за  2021. годину  због  тога  tuто  је  једном  запосленом  
лрестао  радни  однос  у  марту  202 1. године, док  је  друго  лице  запослено  на  исто  радно  
место  почетком  јула  2021. године , тако  да  за  период  од  три  месеца  (април, мај, јун) 
није  исплаћивана  зарада  за  наведено  радно  место  са  ове  позиције . 

Тројнкови  накнада  члановима  Управног  одбора  су  остварени  у  висини  
планираних  троњкова  на  овој  лозицији  за  2021. годину . 

Трошкови  производних  услуга  су  већи  од  планираних  трошкова  за  2021. 
годину  за  б,53% због  одређених  непредвиђених  трошкова  (израда  веб  сајта  Агенције, 
учешће  на  сајму  енергетике  и  инвестиција). 

Трошкови  амортизације  обухватају  трошкове  амортизације  нематеријалних  
улагања  и  основних  средстава  и  у  односу  на  план  за  202 і . годину  су  мањи  за  47,26% 
јер  је  истекла  вредност  појединих  основних  средстава. 

Нематеријални  трошкови  су  мањи  од  планираних  за  2021. годину  за  15,ОЗ% 
из  разлога  што  је  Јавна  набавка  израде  Гlрограма  и  Плана  енергетске  ефикасности  
Града  Новог  Сада  реализована  у  мањем  износу  од  планиране . 
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54 ј  Амортизацііјв  

55 НсматеријаліІіі  троіnковіі  

550 Непроизволле  услуге  

55! Троіпкови  репрезентације  

52.747 

5.976.084 

5210.230 

100.000 

7.032.950 

5795.950] 

100.296 100.000 

332.920 350.000 

37.658 16.000 

7.500 20.000 

5.000 0 

282.480 75L000 



2. 1.3. ЈЈодаці, јез  фвЈі((јјсијског  јјлај ,а  Агенціје  за  период  ј - хјј  2021. годабје  ј, 
текуТіа  јнчліізација  (ОСТВА  РЕНО-ПЈІА  НИРАНО) 

ј: ј : јј: јјј  kііііііі  
Осј  ііajіc іі o 

І -\ ІІ  2)120. 

јІ. јјјј  

І -\ іІ 21<21. 

Осј  јіЈіјсіііі  

I.\ ІІ  202 ј  
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ћуџеј  a І  pana 
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2. 
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І . іІO(. І O і H ііІ  
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(()іііііі  і,ііІііІ \ Г LіІііі )L І І LL •1 І  •; )7 і )і)і  ) 4іі i) І )ІІі ) $7)) L.)( І  І (і .З ) 9053 
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(і]ібора  
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1.2 4. Uc іііnu LііііііН  
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ј 4. Троіікови  
амортизације  54 43 207 00.000 52.747 122.07 52.74 

.5. Нематеријални  
трошкови  55 1.ЗЗЗ. ј 9 7.032.950 5976.0g4 448.27 84.97 

І .5Л . Трошкови  
непроизводннх  
услуга  

550 794.890 5.795.950 5.2 І 0.230 655.46 89.89 

І  5.2. Трошкови  
репрезентације  551 55.880 І OO.000 100.296 179.48 100.29 

І .5.3. Трошкови  прекіија  
осигурања  552 ЗІ6.9 І 6 350.000 332.920 105.04 95.12 

І .5.4. Трошкови  платдог  
промета, банкарска  
провизија  

553 І 9.335 І 6.000 37.658 194.76 235.36 

1,5.5. Трошкови  чланарине  554 І 6.500 20.000 7.500 45.45 37.50 

ј  .5.6.Трошкови  накнада  пореза  555 5.000 0 5.000 100 О  

І  .5.7. Остали  
нематеријални  
трошкови  

559 ј 24.598 751 .000 282.480 226.81 37.61 

2. ОСТАЛјI РАСХОДјІ  57 0 0 73 О  0 

IІІ  ДОБHТ  (1-!!) 852.876 О  110.711 12.98 0 

2.1.4. Расподела  добити  

У  2021. години  исказанје  вишак  прихода  над  расходима  у  укупном  изНОсу  од  
110.711,23 динара, који  ће  се  у  складу  са  чланом  57. став  I. Одлуке  о  Буџету  Града  
Новог  Сада  за  2022. годину  (,,Службени  лист  Града  і-lовог  Сада , број  56/21) 
уплатити  на  рачун  за  уплату  јавних  прихода  оснивача  - Скупштине  Града  Новог  Сада  
до  30. новембра  2022. године. 

З. ФИНАНСИРАЊЕ  ИЗ  БУЏЕТА  ГРАДА  

Oіі uc Износ  у  динарима  

1. Текуће  субвенције  из  Буџета  Града  Новог  Сада  15.274.039 

4. ЗАКЈБУЧАК  

Агенција  за  енергетику  Града  Новог  Садаје  пословну  2021. годину  завршила  
са  позитивним  резултатом  и  остварила  је  добит  у  износу  од  l 10.7 1 1,23 динара. 

У  наредном  периоду  Агенција  ће  осим  редовних  послова, посебну  пажњу  
посветити  увођењу  система  енергетског  менаџмента  у  Граду  Новом  Саду, 
реализацији  Програма  и  Плана  енергетске  ефикасности  Града  Новог  Сада, сарадњи  
са  покрајинским  и  републичким  институцијама  око  различитих  питања  из  области  
енергетике  и  аплицирању  код  домаћик  и  међународних  фондова  у  цилзу  
обезбеђивања  средстава  за  реалнзацију  пројеката  из  области  унапређења  енергетске  
ефикасности , употребе  обновЈЂивих  извора  енергије  и  за Lнтите  животне  средине . 

19 
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Попуњава  правно  лнце  - предузетник  

Матични  број  08857075 tиифра  Делатноаи  в413 ИБ  104664281 
Назив  AGENCUA ZA ENERGETIKU GRADA NOVoG ЅADA,NOVІ  ЅAD 

Седиште  Новн  Са  ТРГ  СЛОБОДЕ  1 

БИЛАНС  УСПЕХА  
за  период  од  01.01.2021. до  31.12.2021. године  

- 
у  хигbадама  динара  - 

Група  рачуна, рачун  ПОЗИЦИЈА  АОП  Најіонена  број  
Износ  

Текуhа  година  Претходна  година  

1 2 З  4 5 б  

А. ПОСЛО8НИ  ПРИХОДН  (1002 + 1005 + 1008 + 
1009 - 1010 + 1011 + 1012) іooі  

4.3. 18229 13.865 

60 г. приходи  од  ПРОДАЗЕ  РОБЕ  1002 

61 и. приходи  од  ПРОДАЈЕ  ПРОИЗВОДД  И  УСГТУГА  1005 

62 гп. приходи  од  АКТИВИРАЊА .И1аЈс4 И  РОБЕ  1008 

630 ІV. ГIОВЕМЊЕ  ВРЕДНОСГИ  3АЛИХ  НЕдОВРшЕНИх  
и  готових  производд  1009 

631 V. СЖЊЕЊЕ  ВРЕдНОСГИ  ЗАЛИХА  НЕдОВРШЕНИХ  И  
готових  пРоизводд  

1010 

64 и  65 vi. ocrnnu гiословни  пРиходu 1011 
18.229 13.865 

68, ооiм  683, 685 и  68б  П  ПРИ)(ОДИ  0д  УСКГuЂИВАЊА  ВРЕдНОСТИ  
ИМОВИНЕ  (оСиМ  ФИНСиЈСКЕ) 

В. ПОСЛОВНИ  РАСХоДИ  (1014 + 1015 + 1015 + 
1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) 1013 

4.4. 18.212 13.128 

50 І. RА5АВњ  врЕдносГ  ГІРОДАТЕ  РОБЕ  1014 

51 І r. ТРОШКОВИ  МАТЕРИ)АТ1А  ГоРИВА  И  ЕНЕРГИЈЕ  1015 
370 318 

52 ІІ!. трошкови  3АР 4, Ј-ІАКј-tАдА  ЗАРРДА  И  ОСГАЛИ  
ЛИЧНИ  РАСХОдИ  1016 

П.4 11.275 

540 IV. ТРоШКОВИ  НIОРТМЗАЦИ)Е  1020 
53 43 

58, осим  583, 585 и  586 
V. РАО(ОДИ  ОД  УСКЛАЂИв -bА  ВРЕдНОСГи  
ИМОВИНЕ  (ОСИМ  ФИ 1АнО1ЈСКЕ) 1021 

53 VІ. грошкови  пРоизводних  УСЈІУГА  1022 
3Е9 159 

54, осин  540 VII. ТРОШКОВИ  РЕЗЕРВИСАЊА  1023 

55 VrrІ. НЕМАТЕРИЈАЛНј4 ТРОШКОВј-1 1024 
5.976 1.333 

В. ПОСЈІОВНИ  ДОБИТАК  (1001 - 1013) ~ о  1025 
17 737 

г. посжlовни  ГУБИТАк  (1013 - 1001) ~ 0 1026 

д. ФИНАНСиЈСКИ  ПРИХОДИ  (1028 + 1029 + 
1030 + 1031) 1027 

4.5. 94 iгз  

660 и  661 
1. фињај-ісuјскм  гiриходи  uз  ОдНОСА  СА  
МАТИчнИМ , ЗАВИСНИМ  И  ОСГАДИМ  ПОВЕЗ4ЛИМ  
ЛИЦИМА  

1028 

662 Г1. приходи  од  КАЈ 4АТА  1029 4.5. 94 113 

663 и  664 IІ r. 
ЕФБКТИ  

оозИТИвНЕ  КУРСНЕ  РАЗЛИКЕ  И  ПОЗИТМВНИ  
ВАЛУгНЕ  КЛАУЗУЛЕ  1030 

665 и  669 W. ОСГАтІИ  ФИНАНСИЈСКИ  ПРИКОДИ 1031 



Група  јјачуна, рачун  ПОЗИЦИЈА  АОП  Напонена  број  
Износ  

Текућа  годјјна  Претходна  година  

1 2 3 4 5 6 

Ђ. ФИНАНСи)скИ  РАСХОДИ  (1033 + 1034 + 
1035 + 1036) 1032 

560 и  561 
Х. ФИНАНСИЗСКИ  РАО<ОДИ  ИЗ  ОДНОСА  С.4 
МАТиЧНИМ, ЗАВИСнИМ  и  ОСГАЈ1иМ  ГІОВЕЗАHИМ  
ЈIИЦИМА  

1033 

562 И. РАСХОДИ  КАМАТА  1034 

563 564 
ІIІ . НЕГАТИВНЕ  КУРО-IЕ  РАЗЛИКЕ  И  НЕГАТВНИ  
ЕФЕКТИ  ВАЛУТНЕ  КЛАУЗУЛЕ  1035 

565 и  569 ІV. OCTAnu ФИНАНСИЗСКИ  РАО<Оди  1036 

Е. до5ИгАк  ИЗ  ФИНАНСИРАЊА  (1027 - 1032) 
о  1037 

94 ПЗ  

Ж. ГУБИТАК  ИЗ  ФИНАНСИРАЊА  (1032 - 1027) 
О  

683, 685 и  685 
з. пРиходи  од  УСКЛАЂИВАЊА  ВРЕДНОСТи  
ФИНАНСИЈСКЕ  ИМОВИНЕ  КОЗА  СЕ  ИСКАЗУ)Е  
П0 ФЕР  ВРЕДНОСГИ  КРОЗ  БИЛАНС  УСПЕХА  

1039 

583, 585 и  586 
И. РАСХоДИ  од  УСКЛАЂИВАЊА  ВРЕДНОСТи  
ФИНАНСИ)СКЕ  ИМОВИНЕ  КО)А  СЕ  ИСКАЗУ)Е  
Но  ФЕР  ВРЕДНОСТИ  КРОз  БuЈ1АНС  УСПЕХА  

1040 

67 З. ОСТАЈ1И  ПРИХОДИ  1041 о  

57 К. ОСТАЛИ  РАСХОДИ  1042 

л. уКУПни  ПРИХОдИ  (1001 + 1027 + 1039 + 
1041) 18.323 13,980 

Јb.УКУПНИ  РАСХОДИ  (1013 + 1032 + 1040 + 
1042) іо  

L8.212 13.128 

М. дОБИТАК  ИЗ  РЕдО8НОГ  ПОСЈІОВАЊА  ПРЕ  
ОПОРЕЗИВАЊА  (1043 - 1044) O 

1045 
111 852 

Н. ГУБИТАК  И3 РЕДоВНог  ПОСЈІОВАЊА  ПРЕ  
ОПОРЕЗИВАЊА  (1044 - 1043) о  1046 

69-59 

Њ. ПОЗИТИВАН  НЕТО  ЕФЕКАТ  НА  РЕЗУЛТАТ  ПО  
ОСНОВУ  дОБИТКА  ПОСЛОВАЊА  КО)Е  СЕ  
ОБУСТАВЈbА, ј1РонЕНА  РАЧУНОВОдСТВЕНИХ  
ПОЛИТИКА  И  ИСПРАВКИ  rPELІJAKA И3 
РАНКЈИХ  ПЕРИодА  

1047 

59- 69 

О. НЕГАТиВАН  НЕТО  ЕФЕКАТ  НА  РЕЗУЈIТАТ  по  
ОСНОВУ  ГУБИТКА  ІІОСЛОВАЊА  Ко)Е  СЕ  
ОБУСТАВЈbА, ПРОМЕНА  РАЧУНО8ОДстВЕНИХ  
ПОЛИТиКА  И  ИСПРАВКИ  ГРЕUЗАКА  ИЗ  
РАНИ)ИХ  ПЕРИОдА  

1048 

П. ДОБИТАК  ПРЕ  ОПОРЕЗИВАЊА  (1045 - 1046 + 
1047 - 1048) 0 

1049 
111 852 

Р. ГУБИТАК  ПРЕ  ОПОРЕЗИВАЊА  (104 - 1045 + 
1048 - 1047) О  

С. ПОРЕЗ  НАДОБИТАК  

721 І. ІІOPECKu РАО<Од  ПЕРИОдА  1051 

722 дуг. слдо  ІГ. ОдЛОЖЕНИ  ПОРЕСКИ  РАСХОдИ  ГІЕРИОдА  1052 

722 п°Т. сао  ГП. ОдЛОжЕН kI ГјОРЕСКИ  ј1РИХОдИ  ГIЕРКІОДА 1053 



rpyііa рачу.іа, рачун  ПОЗИЦИЗА  АОП  Напомена  број  
Износ  

Текућа  година  Препсодна  година  

2 З  4 5 б  

723 Т. ИСflЛАЋЕНА  ЛИЧНА  ПРИМАЊА  
ПОСУIОДАВЦА  1054 

Ћ. НЕТОДО5ИТАК  (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 
105З -1054) о  1055 

ni 852 

У. НЕТО  ГУВИТАК  (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 
1053 + 1054) О  1056 

образац  праписан  праанлником  о  садржини  и  формн  образаца  финенсмјаоіх  мзвеілаја  и  сажини  и  форми  сбрасца  статистичког  ізвештаЈа  (,сјіуз(бени  гласник  РС  бр. 89/2020). привредна  уцјтаа, задруге  и  предузетнике  



Попуњава  правно  лице  - предузетник  

Матични  број  08857075 Uнфра  делатносги  8413 ПИБ  104664281 
Назив  AGENCFJA ZA ENERGETІKU GRADA NoVoG ЅADA,NOVІ  ЅAD 

Седијјјте  Нови  Сад. трг  СЛОодЕ  1 

БИЛАНС  СТАЊА  
на  дан  31.12.2021. године  

- 
у  хиЈЂадама  динар  

Група  рачуна, рачун  ПОЗИЦИУА  АОП  Напомена  број  

Износ  

Текућа  година  

Претз<одна  година  

Крајње  стање  - Почетно  стање  
О1.О1.20_. ZO.. 

1 2 3 4 5 б  7 

АКТиВА  

00 & УПИСАНИ  А  НЕУПЛАЋЕНИ  
КАПИТАЛ  0001 

Б. СТАЛНА  ИМОВИНА  (0003 + 0009 
+ 0017 + 0018 + 0028) 

0002 
4.1 304 293 

01 Г. HERATEPuunHA ИМОВИR4 0003 

02 Тј. НЕКРп1- ИНЕ, ПОСГРО)ЕЊА  И  
ОПРЕМА  0009 

4.1 304 293 

03 ІIІ. БИОЛОШКА  СРЕДСТБА  0017 

04 и  05 
ју. дугорочни  ФИR ісИЈСКи  
ЛЈІАСМАнИ  и  дУГоРо HА  
flOTPNKuBAJ-bA 

0018 

28 (део), осим  2в8 V. ДУГОРОЧR4 АХТИВНА  ВРЕМЕНСК# 
РАЗГРАНИЧЕЊА  0028 

288 В. ОДЈІОЖЕНА  ПОРЕСКА  СРЕДСТВА  0029 

Г. ОБРТНА  ИМОВИнА  (0031 + 0037 
+ 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 
0058) 

0030 4.2. 3.876 4515 

Класа  1, осим  гругіе  рачуиа  14 І. ЗNІИХЕ  0031 

14 1!. CrNІR4 uMOBuHA KO)A CE дРЖИ  
ЗА  ПРОДАЈУ  И  ПРЕСГАНАЈ( ПОСЛОВАЊА  0037 

20 nІ. јІОТРА)КИоАЊА  і1O OOіOBy 
ПРОДАЈЕ  0038 

2122 и 27 IV. ОСГАЛА  КРАТКОРОЧНА  
ГјОТРР)КИВАЊА  0044 

23 V. КРАТКОРОЧНИ  ФИНАЈ-јСИЈСКИ  
ГIЛАСМАНИ  0048 

VІ. ГОТОВИR4 И  ГОТоВИНСКИ  
ЕКВИВА,ЛЕНТІ4 0057 

4.2. 3.876 4.515 

28 (део), осим  288 VU. КРАГкОРочНА  АКТИВНА  
ВРЕМЕНСКА  РАЗГРАНИЧЕЊА  0058 

Д. УКУПНА  АКТИВА  = ПОСЛОВНА  
ИМОВИНА  (0001 + 0002 + 0029 + 0059 
0030) 4180 4.808 

88 Ћ. ВАНБИЛАНСНААКТИВА 0060 



Груіа  рачуна, рачун  ГІОЗИЦИЗА  Аоп  Напомена  број  

,13н°с  

Текућа  година  

Пре (одна  година  

Крајње  стање  Почетно  стање  
ОLОј.20. 20_. 

1 2 З  4 5 б  7 

пАСИВА  

А  КАјІИТАЛ  (0402 + 0403 + 0404 + 
0405+0406-0407+0408+0411 
-0412) ~ О  

0401 ј.609 2.351 

30, ооім  306 ј. ОСНОВНИ  КЛИТАЛ  0402 

31 п. УПИСNІИ  А  НЕУflЛАЋЕНИ  калитРјl 0403 

306 ІІ t. ЕМИСИОНА  ПРЕМИЈА  0404 

32 ІV. РЕЗЕРВЕ  0405 

330 и  Потражнн  сао  рачуна  331,332, 
333 334, 335, 336 и  337 

у. nOBkіruBHE РЕВNІОРИЗАЦИОНЕ  
РбЕРВЕ  И  НЕРЕАЈІИЗОВАНИ  ДОБИЦИ  
ПО  ОО-ІОВУ  ФИНАНСиЈСКих  
СРЕДСТАВА  И  ДРУГИХ  КОМПОНЕНТИ  
ОСГАЛОГ  СВЕОБУХВАТНОГ  РЕЗУЛТАТА  

0406 

дуговни о  рачуіа  331, 332, 333, 
334, 335, 336 и  337 

VІ. НЕРЕАПИЗОВАІ -ІИ  ГУБИЦИ  ПО  
ОСНОВУ  ФИНN СИЈСКиХ  СРЕДСТАВА  И  
ДРУГІ IХ  КОМПОНЕНТИ  ОСТАЈІОГ  
СВЕОБУХВАТНОГ  РбУЛТАТА  

34 VІI. НЕРАСПОРЕЂЕНИ  ДОБИТАЈ( 040В  1.609 2.351 

VIІІ. УЧЕtІЈЋЕ  БFЗ  ГІРАВА  КОНТРОЈIЕ  041L 

35 ІX. ГУБИТN( 0412 

Б. ДУГОРОЧНА  РЕЗЕРВИСАЊА  И  
ДУГОРОЧНЕ  ОВАВЕЗЕ  (0416 + 0420 
+ 042а) 

0415 

40 І. ДУГОРОЧНА  РбЕРВИСАЊА  0416 

41 Іг. ДУГОРОЧНЕ  ОБАВ9Е  0420 

49 (део), осим  498 и  495 (д ) 
IІІ. ДУГОРОЧНА  flACuBHA ВРЕМЕНСК4 
РАЗГРNІИЧЕЊА  

042В  

498 В. ОДЈІОЖЕНЕ  ПОРЕСКЕ  ОБАВЕЗЕ  0429 

495 (део) 
г. дугорочни  ОДЛОЖЕНИ  
ПГИХОДИ  И  пРИМЛЕНЕ  ДОНАЦИЗЕ  

0430 

д. КРАТКОРОЧНА  РЕЗЕРВИСАЊА  И  
КРАТКОРОЧНЕ  ОБАВЕЗЕ  (0432 + 
0433 + 0441 + 0442 + О44Д  + 0453 
+ 0454) 

0431 2.571 2.457 

467 І. КРАТКОРОЧ HА  РбЕРВИСN-bА  0432 

42 осиМ  427 
11. КРАТКОРОЧНЕ  ФИНАНСИЈСКЕ  
ОБАВЕЗЕ  

430 
ІІІ. ПРИМГћЕНИ  АВАЈIСИ, ДЕПОЗИТИ  И  
КАУЦИЈЕ  

43, осмм  430 ІV. ОБАВЕЗЕ  из  ГІОСЛОВРЈ-ћА  0442 16 19 

44,45,46, ОСИМ  467, 47 и  48 V. ОСТАЛЕ  КРАТКОРОЧНЕ  ОБАВЕЗЕ  0449 

427 
VI. ОБАВ6Е  ПО  ОСНОВУ  СРЕДСТАБА  
НАМЕЊЕНИХ  ПРОДАЈИ  И  СРЕДСТАВА  0453 
ПОСЛОВРЊА  КОЈЕ  ЈЕ  ОБУСГАВГћЕНО  

49 (део) осим  498 
VIІ. КРАТКОРОЧHА  ГІАСИВНА  
вРЕМЕНСКА  РА3ГРАНИЧЕЊА  

0454 2.555 2,438 



за  у  ЈтЈЈ  

дана  \\\ 200LQ  године  

сђтник  

Група  рачуиа, рачун  ПОЗИЦИЈА  АОП  Напомена  број  

Изиос  

Текућа  година  

Пре.кхдна  годмна  

Крајње  стање  Почетно  стање  
О1.Ој.20_. 20_. 

2 З  4 5 6 7 

Ђ. ГУБИТАК  иЗНАД  ВИСИНЕ  
KAfluTAnA (0415 + 0429 + 043О  + 
0431 - 0059) 0 = (0407 + 0412 - 
0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 04а6 - 
04 В  - 0411) О  

0455 

Е. УКУПНА  ПАСИВА  (0401 + 0415 + 
0429 + 0430 + 0431 - 0455) 

0456 
4.180 4.808 

89 Ж. ВАНБИЛАНСНА  ПАСИВА  0457 

образац  прописан  Прааuзннксм  о  садржни  и  форми  образаца  финанси$ских  извеtптаја  и  садржини  и  форми  обрасца  Статистич  г  изаеt паја ри а  друштва, заууге  и  предузетнике  
( Сдкбени  гдасзјик  РС  бр. 89/2020). 



Попуњава  правно  лице  - предузетник  

Матичнн  број  08857075 tпифрв  делвтноспі  8413 ПИБ  104664281 

Haauі  AGENCVA ZA ENERGnІKU GRADA NOVOG ЅАDNоУ1 ЅAD 

Седиіап  Нови  Са  ТРГ  СЈIОБОДЕ  1 

СТАТИСТИЧКИ  ИЗВЕШТАЈ  
за  2021 годину  

Т. општи  подци  О  ПРАВНОМ  ЛИЦУ  И  ПРЕДУЗЕТНИКУ  
ОГIИС  Озн.заАОП  Текућагодина  препхојхнагодина  

1 2 3 4 

1. Број  Месеци  пословања  (ознвкв  од  ј  до  12) 9001 12 12 

2. Ознакв  за  влао*иштво  (ознака  од  ј  до  5) 9002 

3. Број  страних  (лравнка  wu физичоіх) лица  која  инају ешће  у  
квпиталу  9003 

О  

4. Брсј  страних  (правних  wu физичких) лица  чије  је еаће  у  капиталу  
10% кливишеодјо% 9004 

О  

5. $lросечан  број  запослених  на  осчову  стања  крајем  сваког  месеца  (цео  
бро)) 9005 

Просечан  број  запослених  прехо  агенцнја  и  организација  за  
запошјЂавање  (оwадиносе  и  сіуде,тске  задруге) на  оо*ову  стања  крајеu 
сваког  Месеца  (цео  број) 

900Б  о  

7. гlросечан  број  волонтера  На  основу  сгања  крајем  сваког  Месеца  (цео  
број) 9007 

О  

ІІ. БРУТО  ПРОМЕНЕ  НЕМАТЕРИЈАЛНЕ  ИМОВИНЕ  И  НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ  И  
БИОЛОШКИХ  СРЕДСТАВА  

-износи  у  хwbадаМа  динара- 

Група  рачуна, 
рачун  

Озн. 
АОП  

Вруто  Исправка  вредности  Нето  
(кол.4-5) 

1 2 3 4 5 б  

01 1. Нематеријална  имовина  

1.1. Сіање  на  почетјw године  9008 

1.2. јlовећања  у  току  године  (набавке, 
реконстрчсције  и  др. без  авансз  и  софтаара) 

9009 

1.3 јlовећања  у  току  годнне  - софтверн  9010 

L.4. Повећања  у  Току  године  - аванси  901 

1_ѕ _ Смањења  у  току  годнне  (прсдаја, раосодовање  
др-) 

9012 

1.6. Амортизацнја  и  обезвређење  9013 

1.7. Реаалорнзација  9014 

1.8. Стање  на  јфају  године  (9008 -i- 9009 + 9010 
+ 

9011 - 9012 + 9013 -*- 9014) 
9015 



• рачун  опис  о г а  Вруто  Исiiравка  врерности  
(

Н  

2 з  4 5 6 

02 (део) 2. Грађеаинскн  оЂјектн, постројења  и  олрема  

2.1. Стање  на  почетку  године  9016 
293 293 

22. Повећања  у  токч  годнне  (набавке, 
Реконсгрукцнје  и  др. без  аванса) 9017 

64 64 

2.3. ловаћања  у  току  године  - аванси  9018 

2.4. Смањења  у  іоку  гоДиНе  (ііродаја, расодовање  
иДр,) 9019 

53 53 

2.5. Амортизација  и  обезвређење  9020 

2,6. ревалоризација  9021 

2.7. Стање  На  крају  године  (9016 4 9017 + д018 
- 9019 + 9020 + 9021) 9022 

304 

02 (део) З. Зен,bиијте  

3.1. Сіање  на  почеіку  годнне  9023 

3.2. Повећања  у  ТОкY године  - набавке  (без  аванса) 9024 

3.3. Повећања  у  тvку  Годнне  - значајнија  
побо uјања  зееншта  (крчење, М&Іиорација  и  др.) 

9025 

3.4. Ловећања  у  ТОкY године  . авенси  9026 

3.5. Смањења  у  току  године  (продаја  и  др.) 9027 

3.6. Амортизација  и  обезеређење  9028 

3.7. Ревалоризација  9029 

3.8. Сјање  на  крају  Године  (9023 + 9024 + 9025 + 
9026 - 9027 + 9028 + 9029) 9030 

03 4. Виолоајка  средства  

4.1. Стање  на  почепу  године  дозј  

4.2. Повећања  у  тvку  године  (набавке, 
реконструкције  и  Др. без  аванса) 9032 

4.3. Повећања  у  Току  мдине  - аванси  9033 

4,4. Смањења  у  Т0ку  године  (продаја, расходовање  
др.) 9034 

4.5. АморТизација  и  обезвређење  9035 

4.6. Ревалорнзација  дозб  

4.7. 
9034 

СТање  на  крају  године  (903t + 9032 + 9033 
- + 9035 + 9036) 9037 



HL СТРУКТУРА  ЗАЛИХА  

-и3Носи  у  хијbадама  динара• 

Група  рачуна, рачун  опис  Озн. за  АОП  текућа  година  Преiходна  годииа  

ј  2 3 4 5 

10 1. Материјал, резервњі  дејіови, алат  и  сиізн  инвені-ар  9038 

11 2. Недоарu вна  производња  и  услуге  9039 

12 3. Гогови  лроизводи  9040 

13 4. Роба  9041 

14 5. Сталиа  имовина  која  се  држн  за  продају  н  престанак  
гјос:lоаања  9О 2 

15 6. гiјiаћени  аванGі  за  залихе  u yoіyre 9043 

7. СВЕГА  (9038 + 9039 + 9040 + 9041 + 9042 + 9043 
= ООЗL + 0037) 9044 

ІV. СТРУјСГУРА  осНовНог  КАПИТАЛА  

•износи  у  хиіbадама  Оинара- 

Група  рачуна, рачун  опис  озн. за  АОЛ  гскућа  година  Првіходна  година  

1 2 3 4 5 

300 1. АЈ(цијски  ісапјпал  9045 

томе: аранн  капитал  9046 

301 2. Уделu друипзва  с  ограннченом  одговориојіјћу  9047 

Томе: спрани  капитал  9048 

302 3. Улозн  9049 

гоме: сірани  капкгал  9050 

303 4. джавни  капигал  9051 

304 5 Друејтвени  капнтал  9052 

305 б. 3едрііон  уели  9053 

306 7, Емиопоиа  премија  9054 

307 8. Уіозн  - сопствени  изворн  других  правнкх  лица  - улози  
004нвача  и  других  лица  9055 

309 9. Осгали  основни  капитајi 9056 

ІQ. СВЕГА  (9045 + 9047 + 9049 + 9051 + 9052 + 9053 + 
9054 + д055 + 9056 = 0402 + 0404) 

9057 



V. СТРУКТУРА  АКЦИЈСКОГ  КАПИТАЛА  

-број  акција  као  цео  број-

-износи  у  хијbадама  дннара- 

Група  рачуна, рачун  опис  Озн . за  АОП  Текyћа  година  јlрезходна  годнна  

1 2 3 4 5 

i. обичне  акције  

1.1. Број  обичнах  ајаија  9058 

део  300 1.2. Нонинална  ередност  обичних  акција  - укупно  9059 - 

2. Приоритетне  акције  

2.1. Број  приорuтетuик  акција  9060 

део  300 2.2. Номинална  вредност  приоритетиих  акција  - укупно  9061 

300 З. СВЕГА  - нонинална  вредност  (9059 + 9061 = 9045) 9062 

VІ. СТРУКТУРА  ИСПЛАЋЕНИХ  ДИВИДЕНДИ  И  УЧЕШЋА  У  ДОБИТКУ, ГІО  СЕКТОРИМА  

-износи  у  хиЈbадама  дннара- 

ОПИС  Озн . заАОП  текућагодина  Претходнагодина  

1 2 3 4 

1. lриередна  дјјуепва  (домаћа  праена  біица) 9063 

2. Фu3ичка  лица  9064 

3. држава  и  инстиђјкје  и  организације  које  се  финансирају  из  6уџета  9065 

4. Финамсијое  инсгитуције  9066 

5. Вепрофнтне  организације, фомдације  и  фомдови  непрофитног  
каракгера  9067 

6. Страна  физичка  лица  9068 

7. Страна  праена  лица  9069 

8. Европске  финансијске  и  разаојне  институције  9070 

9. СВЕГА (дОбЗ  +9064+ 9065 +9Q66 + 9067 + 9068 + 9069 + 
9070 = 3045) 

9071 



Vn. ПОТРАЖИВАЊА  И  ОБАВЕЗЕ  

-и3н0си  у  хи$bадама  дннара- 

Група  рачуна, рачvн  опис  Озн. за  АОП  текућа  година  Преiходка  гсдниа  

1 2 З  4 5 

226 (Д ) 
1. гlотраживања  у  тот године  од  друштава  За  осигурање  за  
накнаду  штете  (дуговни  тіромет  без  почетног  стања) 

9072 

2. Обавезе  из  вословања  (потражни  промет  без  почетног  
сгања) 

9073 
6.650 4.798 

450 
З. Обавезе  за  нето  зараде  и  накнаде  зарада, осим  накнада  
зареда  које  се  рефуирају  (потражни  промет  без  почетног  
стања) 

9074 4.931 574 

45 1 4. Обавезе  за  порез  на  зараде  и  накнаде  зарада  на  терет  
запоо,еног  (потрагкзи  промет  без  почетног  стања) 

9075 
585 1.334 

452 5. Обавезе  за  доприносе  на  зараде  и  накнаде  зарада  на  терет  
запосленог  (јіотражни  промет  без  почетмог  пања) 

9076 1.370 

465 6. Обавезе  према  физичким  лицима  за  накнаде  по  уговорима  
(псіражни  промет  6ез  почетН°г  стања) 

9077 

7. Ко.пролни  збир  (9072 + 9073 + 9074 + 9075 + 9076 
+ 9077) 9078 13.536 6.706 

VІІІ . ДРУГИ  ТРОШКОВИ  И  РАСХОДИ  

•износн  у  хи$bадама  динара- 

Група  рачуна, рачун  опис  озн. за  АОП  Текућа  година  Превходна  година  

1 2 3 4 5 

513 i. трошкови  горива  и  енергије  9079 35 14 

520 2. Грошкоаи  зарада  и  накзада  зарада  (бруто) 9080 6886 6.706 

52І  3. Трошкови  пореза  и  доприноса  На  зараде  и  на]сНаде  зарада  
на  терет  посјіодзвца  9081 

1146 1.117 

522, 523 525 
4. Трошкови  накнада  физичким  лицима  (бруго) по  осноау  
уговора  9082 

524 
5. Трошкови  иакuада  по  уговору  о  приеременим  и  
повременим  поо,овима  зајоЂ 4еним  са  физичњiм  лнцем  

9083 

526 
6, Трошкови  Накнада  дирекwру, односмо  аановнма  органа  
управгbања  и  надзера  

9084 
3.302 3.246 

528 7. Трошковн  ангажовања  запослених  преко  агенцuја  и  
задруга  9085 

206 

део  529 8. Накнаде  трошкова  запоо,енима  9086 

део  529 
9. Остала  даеања  запооіенима  и  лична  примања  која  се  не  
сHатрају  зарадом  - отпреНнине  јубиларне  награде, помоћ  
запосленом, стипеије  и  др. 

9087 
- 

160 

део  529 
10. Накнаде  трошкова  и  друга  давања  посіодавцима  и  
другмм  фнзичким  лицима  која  нису  запослена  

90В8 

део  525, 533 и  део  54 11. Трошковн  запнина  9089 

део  525, део  533 и  део  54 12. Трошкови  зато,пнина  зем$bи,іпа  9090 

536 и  537 13. Трошкови  исграживања  и  развоја  9о91 

552 1.4. Троіакови  премија  ссигурања  9092 333 317 



• Група  рачуиа, рачун  опис  Озн. за  АОП  Теікућа  годииа  Претходна  година  

1 2 3 4 5 

553 15. Трошкоаи  платМог  промета  9093 19 

554 16. Трошкови  tеіанарина  9094 7 16 

555 17. Трошкоаи  пореза  и  наІоада  9095 5 

556 18. Трошкови  Долрнноса  9096 

део  579 
19. Расходu за  хуманитарне  Нане, веро<е, кујпурне, 
здравсгвене, образопне  ,i за  о1ортке  намене, као  и  за  
заіlлиту  човекове  средине  

9097 

20. Конч)олни  збир  (д079 + 9080 + 9081 + 9082 + 
9083 + 9084+ 9085 + 9086 + 9087 + 9088 + 9089 
9090 + 9091 + 9092 + 9093 + дО94 + 9095 + 9096 
9097) 

+ 
+ 

9098 
11.912 H.&46 

хх. РАСХОДИ  КАМАТА  

-н lзноси  у  хиаДаиа  динара- 

Група  рачуна, рачум  0Пис  озн. за  АОП  Текућа  -олнна  Преiходна  година  

2 3 4 5 

Грула  рачуна  56 (Д ) 

1. Камате  по  кредитима  и  зајмовнма  од  послоаних  банака  у  
9099 

2. Канате  по  основу  финансијског  лизинга  у  зењи  9100 

3. Камате  по  осиову  зајмова  од  дугих  небанкарсхих  
предузећа  и  зањчодаваца  у  3емЈи  

9101 

4. Канате  по  основу  хартија  од  вредности  9102 

5. Затезне  камате  9103 

6. Камате  по  осноеу  јфаткорочних  и  дугорочних  кредитв  у  
иностранству  

9W4 

7. Контролни  збир  (90д9 + 9100 + 9101 + 9102 + 9103 
+ 9104) 

9105 

х. други  ПРИХОДИ  
•износи  у  хињадама  динара- 

Група  рачуна, рачун  ОПИС  озн. за  A0fl Текућа  година  Преіходив  гоДина  

1 2 3 4 5 

640 
х . Прuходн  од  лремнја, субвенција , дотаtјија, регреса , 
компензација  и  поераћаја  порео<их  дажбина  

9106 35.274 1СА81 

641 2. Приходи  по  основу  условгених  донација  9107 

65 3. други  flословни  приходи  9108 2.955 3.З&4 

део  650 4. ilриходи  од  закуnнииа  за  зе tњиште  9109 

651 5. Приходи  од  чланарина  9110 

део  660, део  661 и  дво  669 6. Гlрикоди  no основу  дивнденди  и  учешћа  у  добитку  9ј11 

7. Контрозіинзбир  (9106 +9107 + 9108 + 9109 + 
9110 + 9121) 

9112 За.229 13.865 



XІ. ПРИХОДИ  ОД  КАМАТА  

износи  у  хнјbадама  динара- 

група  рачуна, рачуи  опис  Озн. за  Аоп  Текућа  година  Претходна  година  

1 2 3 4 5 

Група  рачуна  66 (дао) 

і . камате  по  депозкпима  у  полоеним  банкама  у  земги  9Н3 

2. Камате  гјо  основу  датих  кредuта зајмова  у  земњи  91L4 

3. Камате  п° осноеу  хартнја  од  Вредности  91 15 

4. Затезне  камате  9116 

5. Камате  то  основу  дагих  кредита  н  зајмова  у  иноаранству  9117 

6. Ко.пролни  збир  (9113 + 9114 + 9115 + 9116 + 9117) 9118 

XH. ОСТАЛИ  ПОДАЦИ  

-изНоси  у  хјадама  динара- 

опис  Озн. за  АОП  Текућа  година  Претходна  година  

ј  2 З  4 

ј. обавезе  за  акцизе  (према  годишњем  обрачуну  акциза ) 9119 

2. обраuунате  царине  н  друге  уеозне  дажбнне  (укупан  годиајњи  нзнос  
према  обрачуну) 

9120 

3. Кагіиталне  субвенције  и  друга  државна  додегbиеања  за  изградњу  и  
набавку  основннх  средстааа  и  нематер kІјалне  имовине  

9121 

4. државна  додетеивања  за  лреније  регрес  и  покрнће  текућих  трошкова  
пословања  

9122 

5. Остала  државиа  До4еЈ-bивања  9123 

б. примјbене  докације  из  иностранстаа  и  друга  бесловратна  средства  у  
новцу  или  натури  од  иносвраних  правних  и  физичких  лица  9124 

?. Лнчна  примања  предузетuиха  из  нехо  добитка  (повтуњавају  слмо  
предузетн:ици) 

9125 

8. Коктролни  збнр  (9119 + 912О  + 9121 + 9122 + 9123 + 9124 + 
9125) 9126 



XІІІ. БРУТО  ПОТРА)КИВАЊА  ЗА  ДАТЕ  КРЕДИТЕ  И  ЗАЈМОВЕ, ПРОдАТЕ  ПРОИЗВОДЕ, РОБУ  И  
УСЛУГЕ  И  ДАТЕ  АВАНСЕ  И  ДРУГА  ПОТРАЖИВАЊА  

$lзноси  у  хиадама  динара- 

Груіа  рачуна, рачун  ФИНАНСИЗСКИ  ИНСТРУМЕНТИ  ОЗН.за  
Бруто  Исправка  вредностк  

(кол.4- 5) 

1 2 3 4 5 6 

230 (део), 231 (део), 232 (део), 234 (део) 
1. Краткорочки  фкнансијски  пласнани  
(дати  кредкти  и  зајмови) физичкuн  
лнцииа  и  віредузетнаицииа  

9127 

043 (део), 045 (део), 050 (део), 051 (Део) 
053 (део) 

дугорочни  фкнансијаки  пласманк  
(дати  кредмти  к  зајмови ) фкзичким  
лицима  м  предузетиицммв  

9t26 

3. Продати  производк, роба  и  услуге  и  
дати  авансм  (9130 + 9131 + 9132) 9129 

017 (део), 029 (део), 038 (део) 052 (део) 150 
(део), 152 (део), 154 (део), 200 (део), 202 
(део), 204 (део) 

3.1. Лродатк  производи, роба  и  услуге  
дати  авансн  физичким  лицима  н  
предузегиицима  

9130 

017 (лео), 029 (део), 038 (део) 052 (део) t50 
(део), 152 (део), 154 (део), 200 (део), 202 
(део), 204 (део) 

3,2. Лродати  производн, роба  и  услуге  
дати  аванси  државним  органима  и  
инсгитуцијама  

9131 

017 (део), 029 (део), 038 (део), 052 (део), 
150 (део), 152 (део), 154 (део), 200 (део), 
202 (део), 204 (део) 

3.3. Лродаги  производн, роба  и  услуге  
дапі  авансн  органима  и  инсі-иіуцијама  
локалне  самоулраве  

9132 

4. друга  потражмвања  (9134 + 9135 + 
9136) 9133 

206 (део), 221, 228 (лео) 4.1. Лоі-раживања  од  фмзичких  лица  и  
предузеіuика  9134 

206 (део), 222 (део), 223, 224 (део), 225 
(део), 227 (део), 228 (део) 

4.2. Потражнвања  од  државних  °ргена  и  
инстиІуција  9135 

206 (део), 222 (део), 224, (део),225 (део), 
227 (лео), 228 (део) 

4.3. Лотражиеања  од  opraua u институција  
локалне  самоулраае  9136 

/ образац  rІpcnucau Лравњником  о  садржини  и  формн  образаца  финансuјоеіх  изаеііпаја  и  садржuни  и  формн  обрасца  Статистичког  извештаја  за,,ливредна  друLі,таа, заа  е  и  предузетuике  (.Слуікбени  гласиик  РС  бр. 89/2020). 
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