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Садржај: II. Измена и допуна Програма пословања ЈП ЕЛГАС Сента за 2017. године 
 
 
Одлуком Оснивача Скупштине Општине Сента о оснивању Ј.П. „Елгас“ (Сл.лист СО Сента 2/2013, 
13/2013,18/2014, 15/2016, и 24/2016) и вршење делатности производње топлотне енергије и дистрибуције 
топлотне енергије топловодном мрежом. 
За вршење делатности производње топлотне енергије склопљен је Уговор о закупу котла са Фабриком Шећера 
ТЕ-ТО а.д. у стечају дана 13.09.2017. год бројем 672/2017 
С обзиром да је котао изнајмљен потребно изменити и допунити Годишњи програм за 2017. год 
рекласификацијом пословних расхода. Потребно је привремено ангажовати 8 нових радника са сезонским 
карактером и два лица са уговором о делу ( једну особу ради обезбеђење константног снабдевање са електричном 
енергијом и једну особу за руковање са компјутерском системом код котларнице) 
По Програму пословања планирани број радника је био 27, а за крај године се планира да ће бити 30 запослених, с 
тим да је планирани број исплата зараде је 31, с обзиром да ће један запослени планира се да ће током децембра 
бити пензионисан. 
За једног запосленог се планира исплата отпремнина приликом одласка у пензији. Било је планирано да ће 
тројица запослених отићи у пензији, међутим није планирано да ће један запослени отићи у инвалидску пензију. 
Овим изменом плана коригује се досадашњи план за Трошкове услуге на израду учинака – кооперантски 
трошкови за санацију непредвиђених кварова на топловодној мрежи. 
А. д. Фабрика Шећера ТЕ-ТО према Уговору бр. 000002814 од 11.10.2016. год. о закупу котла и пратеће опреме 
до краја 2016. год. признала трошак резервације капацитета гаса, што није случај за 2017. год. 
Планирана количина земног гаса за 2017. год. је било 4,4 милиона sm3 , из досадашњих остварења процењује се да 
потрошња за производњу топлотне енергије неће бити веће од 4,04 милиона sm3. 
 
На основу расположивих података рекласификују се пословни расходи у хиљадама динара: 
 
Група конта Измене Досадашњи план Годишњи план 
513 Трошкови горива и енергије -12.069 221.330 209.261 
52 Трошкови зарада, накнаде зарада и 
остали лични расходи 1.649 22.811 24.460 

- 520 Зараде 796   

- 521 Допри. Зараде-послодав. 143   

- 522 Накн. по уговор о делу 670   
- 524 Трошк. уг. о привременим 

повременим пословима -90   

- 529 Отпремнина 130   

53 Трошкови производних услуга 10.420 6.914 17.334 

      -     530 трошкови кооперантских услуга  5.228   

      -     533  трошкови закупа котла 5.192   

  251.055 251.055 
 
 
Напомена: Горе наведене промене су уграђени у приложеним обрасцима који су саставни део II. Измене и допуне 
Програма пословања. 
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