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Програм за субвенције из буџета Општине Сента 

 

1. Основ и намена коришћење средстава из буџета Општине Сента  

 Основ коришћења субвенције садржан у члану 61. Закона о јавним предузећима. 

 Јавно предузеће које намерава да користи субвенције, дужно је да предложи посебан програм 
коришћење субвенције са временском ограничењем и мерљивом динамиком повећања 
ефикасности унутрашњих промена које ће довести јавно предузеће у позцију да може да послује 
без субвенције или уз њихово смањење. 

Ј.П. Елгасу је  поверена делеатност производње и дистрибуције топлотне енергије. Ради успешног 
почетка грејне сезоне 2017/2018 неопходно је бар делимично измирити обавезе, првенствено 
према добављачима енергената, као и предвидети средстава за санацију непредвиђених кварова на 
дотрајалој топлотној мрежи. Без измиривања обавезе према добављачима енергената, предузеће 
неће моћи склопити уговоре о испоруци енергената за предстојеће грејне сезоне. 

 

2. Динамика коришћења субвенције из буџета Општине Сента 

Динамика коришћење субвенције условљена грејном сезоном и динамиком набавке енергената и 
неочекиваних кварова: 

- За природни гас                    20.000.000,00 
- За електричну енергију        20.000.000,00 
- За санацију кварова                7.500.000,00 
- За редовну исплату зарада     2.500.000,00 
                   Укупно:                             50.000.000,00 
Према Електропривреди Србије неодложено, односно најкасније до краја септрмбра треба 
измирити дуг од 10.700.000,00 дин  

 

3. Динамика ефикасности коришћења субвенције из буџета Општине Сента 

Динамика коришћење субвенције је условљена финансијским обавезама Ј.П Елгас у периоду 
септембар – децембар. 

Коришћење субвенције у износу од 50.000.000,00 дин за плаћање обавезе предузећа помогао би у 
одржавању ликвидности предузећа. 

 

Напомена: Овим Програмом за субвенцију мењају се подаци у Биланс успеха за 2017. године 
(образац 5.2) смањењем прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, (група конта 
614), а повећавају се Приходи од премије, субвенција, дотација, донација и сл. (група конта 64) 


