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1. Основни подаци о органу јавне власти и информатору

Основни подаци о органу јавне власти

Основни подаци

Назив
ЈКП ''Суботицагас'' Суботица

Адреса (улица и број)
Јована Микића 58

Поштански број
24000

Седиште
Суботица

Матични број (МБ)
20114223

Порески идентификациони број (ПИБ)
104200200

Адреса електронске поште одређене за пријем електронских поднесака органа
office@suboticagas.co.rs

Интернет страница органа јавне власти
http://www.suboticagas.co.rs

Подаци о радном времену органа јавне власти
07-15

Подаци о приступачности особама са инвалидитетом објеката које орган јавне власти користи

Код улаза у објекат постоје паркинг места за особе са инвалидитетом и рампа за улазак у објекат.

Приступ информацијама од јавног значаја

Информатор

Датум израде и објављивања првог информатора
01.06.2017.год

Лице одређено за унос података у информатор
Име и презиме
Марина Куктин

Контакт телефон
024 641-203

Адреса електронске поште
marina@suboticagas.co.rs

Радно место, положај
Руководилац правног општег и кадровског оделења

Захтеви за приступ информацијама од јавног значаја

Име и презиме лица овлашћеног за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног 
значаја односно, ако није одређено то лице, име и контакт руководиоца органа;
Марина Куктин

Контакт телефон
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024 641-203

Адреса електронске поште
marina@suboticagas.co.rs

Назад на Садржај
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2. Организациона структура (органиграм)
JКП “Субoтицaгaс” Субoтицa је eнeргeтски субjeкaт чија је основна делатност дистрибуција 
гасовитих горива гасоводом.Пoрeд нaвeдeнe oснoвнe дeлaтнoсти, прeдузeћe сe бaви и другим 
дeлaтнoстимa кoje дoпринoсe eфикaсниjeм и рaциoнaлниjeм пoслoвaњу, и тo:
 тргoвинoм гaсoвитим гoривoм прeкo гaсoвoднe мрeжe,
 пoпрaвкoм мeтaлних прoизвoдa,
 изгрaдњoм цeвoвoдa,
 припрeмoм грaдилиштa,
 остaлим услужним aтивнoстимa пoдршкe пoслoвaњу

Oрганизационa структурa у графичком облику (органиграм)

Органиграм

Приказ организационих јединица органа, односи надређености и подређености који међу њима 
постоје
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Систематизација радних места

Линк ка акту

Назад на Садржај
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3. Имена, подаци за контакт и опис функција руководилаца 
организационих јединица

Pуководици органа јавне власти

Подаци о руководиоцима

Име и презиме
Тимеа Хорват

Контакт телефон
024 641 201

Адреса електронске поште
office@suboticagas.co.rs

Назив функције
Директор

Опис функције
Орган руковођења предузећем

Руководилац
Име и презиме
/

Контакт телефон
/

Адреса електронске поште
/

Назив функције
/

Руководиоци унутрашњих организационих јединица

Подаци о руководиоцима

Руководилац унутрашње организационе јединице
Име и презиме
Марина Куктин

Контакт телефон
024 641-203

Адреса електронске поште
marina@suboticagas.co.rs

Назив функције
Руководилац  правног општег и кадровског оделења

Опис функције

Руководи пословима из надлежности оделења

Руководилац унутрашње организационе јединице
Име и презиме
Нада Гвојић Рогић
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Контакт телефон
024 641-209

Адреса електронске поште
nada@suboticagas.co.rs

Назив функције
Руководилац развојно-техничког оделења

Опис функције

Руководи пословима из надлежности оделења

Руководилац унутрашње организационе јединице
Име и презиме
Анђелка Козарић

Контакт телефон
024 641-223

Адреса електронске поште
kozaric@suboticagas.co.rs

Назив функције
Руководилац оделења економско рачуноводствених и финансијских послова

Опис функције
Руководи пословима из надлежности оделења

Назад на Садржај
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4. Опис надлежности, овлашћења и обавеза

Подаци о надлежностима, овлашћењима и обавезама

Надлежности, овлашћења и обавезе

Релевантне одредбе прописа којима су надлежности, овлашћења или обавезе утврђени
Пропис из кога произилазе надлежности органа јавне власти
Акт о поверавању послова за обављање делатности од општег интереса од стране Владе 
Републике Србије

Опис овлашћења

Делатности које предузеће обавља из горе наведеног је снабдевање гасом, јавно снабдевање и 
одржавање и управљање дистрибутивним системом.

Опис обавеза

Обављање поврених делатности у складу са Законом и на основу Лиценци.

Обавезе које проистичу по неком другом основу

Обавезе органа јавне власти које не проистичу из прописа, већ по неком другом основу

Смернице и препоруке Владе Републике Србије као и Смернице од стране оснивача Града 
Суботице.

Назад на Садржај
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5. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза

Сажет опис поступања органа јавне власти

Поступања по обавезама односно актима

Поступање
Акт из ког произлази обавеза органа јавне власти
Статут Јавног предузећа ЈКП Суботица гас  и Закон о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама ( СЛ гласник РС бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017,91/2019,44/2021 и 
44/2021- др. закон

Сажет опис поступања
Све своје обавезе извршава  у складу са Статутом и горе наведеним законима

Конкретни примери о поступању

/

Статистички и други подаци

/

На основу Закона о јавним предузећима ,  ( Сл. ГласниК РС  бр. 15/2016 и 88/2019 ) , смернице за 
доношење годишњег програма пословања  Град Суботица  број  IV-09-022-465/2022 

Опис извештаја

извештај о усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за 
период од 01.01.-31.03.2021. године

извештај о усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за 
период 01.01-30.06.2021. године

извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма 
пословања за период од 01.01-30.09.2021. године

извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма 
пословања за период од 01.01-31.12.2021.године

извештај о усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за 
период од 01.01.-31.03.2022.године

извештај о усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за 
период од 01.01.-30.06. 2022.године

извештај о усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за 
период од 01.01.-30.09.2022.године

План рада

Линк ка месту са кога се документи могу преузети
http://suboticagas.co.rs/wp-content/uploads/program-poslovanja-2022.pdf

Назад на Садржај
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6. Прописи које орган јавне власти примењује у свом раду и прописи за 
чије доношење је надлежан

Прописи

Прописи којим је утврђена надлежност

Пропис којим је утврђена надлежност органа јавне власти, односно послова које обавља
Назив прописа
 Закон о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 145/2014, 95/2018 – др.закон и 40/2021). 

Линк
https://www.aers.rs/Index.asp?l=1&a=91

Пропис којим је утврђена надлежност органа јавне власти, односно послова које обавља
Назив прописа
Закон о јавним предузећима ("Сл. Гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019)

Линк
http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2012/3845-12Lat.pdf

Други прописи које орган јавне власти примењује у свом раду

Списак других прописа које орган јавне власти примењује у свом раду

·        Закон о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 145/2014, 95/2018 – др.закон и 40/2021). 
·        Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно 
трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика 
организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл.гласник РС“ бр. 97/2021),
·        Анекс I, II, III и IV Посебног колективног уговора за јавна и јавно комуманална предузећа РС 
(„Сл.гласник РС“ бр. 27/2015),
·        Посебан колективни уговор за јавна и јавно комунална предузеђа Града Суботице са 
закљученим Анексима I, II, III i IV („Сл.гласник РС“ бр. од 30.01.2015.године, 
·        Колективни уговор за ЈКП „Суботицагас“ Суботица („Сл.гласник РС“ бр. 141/2016) са Анексима 
I, II, III i IV и Споразум о продужењу рока важења Колективног уговора за ЈКП „Суботицагас“ број: 
90-4/2019 од 01.03.2019.године, 
·        Методологија за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију 
природног гаса ("Сл.гласник РС", бр. 42/16),
·        Методологија за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса 
("Сл.гласник РС", бр. 105/16, 29/17),
·        Методологија за одређивање цене приступа систему за транспорт природног гаса ("Сл.гласник 
РС", бр. 93/12, 123/12, 5/14, 116/14, 30/15 и 62/16,111/17),
·        Методологија за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање („Сл.гласник РС“, бр. 
75/14, 105/16 и 108/16, 29/17),
·        Закон о буџету Републике Србије за 2020. годину („Сл.гласник РС“, бр. 110/2021),
·        Закон о изменама и допунама Закона о буџетско систему Републике Србије („Сл.гласник РС“, 
149/2020),
·        Закон о раду (“Сл.гласник РС”, бр. 24/05,61/05 и 75/14,13/17-Odluka US, 113/17 и 95/18- 
аутентично тумачење)),
·        Закон о јавним набавкама (“Сл.гласник РС”, бр.91/2019 ),
·        Закон о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС”, бр 88/11, 104/16 и 95/18),
·        Закон о јавним предузећима (“Сл.гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19),
·        Закон о рачуноводству (“Сл.гласник РС”, бр.62/2013, 30/2018 и 73/2019-др.закон),
·        Закон о ревизији („Сл.гласник РС“, бр. 73/2019),
·        Посебан колективни уговор за јавна и јавно комунална предузећа Града Суботице,
·        Колективни уговор за ЈКП „Суботицагас“ Суботица, 
·        Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“ брј 95/2018 и 
86/2019-усклађени дин.износи),
·        Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према 
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степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима 
накнада, условима за њено умањење, као и о критеријумима који су од значаја за утицај физичких 
лица на животну средину („Сл.гласник РС“ број 86/2019 и 89/2019),
·        Подзаконска и интерна акта које ЈКП примењује (Статут Предузећа; Правилник о организацији 
рачуноводства и рачуноводственим политикама и интерној ревизији у ЈКП „Суботицагас„ Суботица 
број 336/2021 од 20.09.2021. године са последњом Изменом рачуноводствене политике 335/16 од 
24.06.2016. године; Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака 
набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 501/20 од 18.09.2021. године, са Изменом 
број 501-1/20 од 30.10.2021. године).

Прописи које је орган јавне власти сам донео

Прописи које је орган јавне власти сам донео

 Подзаконска и интерна акта које ЈКП примењује (Статут Предузећа; Правилник о организацији 
рачуноводства и рачуноводственим политикама и интерној ревизији у ЈКП „Суботицагас„ Суботица 
број 336/2021 од 20.09.2021. године са последњом Изменом рачуноводствене политике 335/16 од 
24.06.2016. године; Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака 
набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 501/20 од 18.09.2021. године, са Изменом 
број 501-1/20 од 30.10.2021. године).

Назад на Садржај

ЈКП Суботица гас
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7. Стратегије, програми, планови и извештаји које је донео орган јавне 
власти или су у поступку припреме

Стратегије програми планови извештаји

Списак

Назив стратегија, програма, планова и извештаја које је, у оквиру своје надлежности, орган јавне 
власти донео
-Дугорочни план 2022-2031 (http://suboticagas.co.rs/wp-content/uploads/DUGOROCNI-PLAN.pdf)
-Средњорочни план 2022-2026 (http://suboticagas.co.rs/wp-content/uploads/SREDNJOROCNI-
PLAN.pdf)
-Програм пословања за 2022.годину (http://suboticagas.co.rs/wp-content/uploads/program-
poslovanja-2022.pdf)
-Извештај о реализацији плана пословања (http://suboticagas.co.rs/wp-content/uploads/
IZVESTAJ_Obrasci_merged.pdf)
-Квартални извештај шестомесечни (http://suboticagas.co.rs/wp-content/uploads/Spojeno.pdf)

Стратегије програми планови извештаји у припреми

Списак

Назив прописа, стратегија, програма, планова и извештаја из делокруга органа јавне власти, а који 
су у поступку припреме
-Дугорочни план 2023-2032
-Средњорочни план 2023-2027
-Програм пословања за 2023
-Извештај о реализацији програма пословања 2022.

Назад на Садржај

ЈКП Суботица гас
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8. Подаци колегијалних органа о одржаним седницама и начину 
доношења одлука

Орган јавне власти не припада групи колегијалних органа

Назад на Садржај

ЈКП Суботица гас
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9. Услуге које орган јавне власти пружа заинтересованим лицима као и 
поступак ради пружања услуга

Списак услуга

Услуге које орган јавне власти, у оквиру надлежности, непосредно пружа 
заинтересованим физичким и правним лицима

Подаци о услугама које орган јавне власти, у оквиру надлежности, непосредно пружа 
заинтересованим физичким и правним лицима
Назив услуге
Прикључење на дистрибутивну гасну мрежу

Опис пружања услуге
Прикључењем на гасну дистрибутивну мрежу омогућује се свим заинтересованим лицима (правна 
и физичка лица) да користе природни гас као енергент за грејање, припрему санитарне топле воде, 
кување или у индустријске сврхе.
Цена прикључка је одобрена од стране Агенције за енергетику Републике Србије, а начин њеног 
одређивања дефинисан је Методологијом за одређивање трошкова прикључења на систем за 
транспорт и дистрибуцију природног гаса („Службени гласник РС“, бр. 42/16). Цене се налазе на веб 
страни предузећа http://suboticagas.co.rs.
Заинтересована страна подноси захтев за прикључење објекта правних лица на гасоводни систем 
ЈКП Суботицагас, односно Захтев за прикључење објеката физичких лица на гасоводни систем ЈКП 
Суботицагас (оба захтева налазе се на веб сајту ЈКП Суботицагас). Уз захтев потебно је да доставе 
и Лист непокретности не старији од шест месеци, Копију плана не старију од шест месеци и личну 
карту, односно за правна лица податке из АПР-а. Захтев са пратећом документацијом предаје се на 
шалтеру ЈКП Суботицагас, Јована Микића 58. Информације о стању захтева могу се добити лично 
на шалтеру.
Заинтересовано лице може уложити жалбу, приговор или друго правно средство у вези одобрења 
за прикључак или рока и начина изградње гасног прикључка, писмено на адресу ЈКП Суботицагас, 
Јована Микића 58, Суботица.

Подаци о услугама које орган јавне власти, у оквиру надлежности, непосредно пружа 
заинтересованим физичким и правним лицима
Назив услуге
Продаја природног гаса на јавном снабдевању

Опис пружања услуге
Куповину природног гаса на јавном снабдевању остварују сви купци на дистрибутивној гасној 
мрежи, чија је укупна годишња потрошња природног гаса није већа од 100.000 м3, а што је 
дефинисано Законом о енергетици. Купац природног гаса може бити физичко или правно лице. 
Уговор о продаји природног гаса закључује се у складу са Уредбом о условима испоруке и 
снабдевања природним гасом,а по окончаном техничком пријему и добијању употребне дозволе за 
унутрашњу гасну инсталацију. Цена природног гаса на јавном снабдевању је регулисана и одобрена 
од стране Агенције за енергетику Републике Србије. Одређивање цене природног гаса на јавном 
снабдевању дефинисано је Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно 
снабдевање („Службени гласник РС“, бр. 75/14, 105/16, 108/16 исправка, 29/17, 78/22). Цене се 
налазе на веб страни предузећа http://suboticagas.co.rs.
Купац може уложити жалбу, приговор или друго правно средство на основу услова дефинисаних 
Уговором о продаји, писмено на адресу ЈКП Суботицагас, Јована Микића 58, Суботица.

Подаци о услугама које орган јавне власти, у оквиру надлежности, непосредно пружа 

ЈКП Суботица гас
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заинтересованим физичким и правним лицима
Назив услуге
Продаја природног гаса - снабдевање

Опис пружања услуге
Куповину природног гаса - снабдевање, остварују сви купци на дистрибутивној гасној мрежи, чија је 
укупна годишња потрошња природног гаса већа од 100.000 м3. Купац природног гаса може бити 
физичко или правно лице. Уговор о продаји природног гаса закључује се у складу са Уредбом о 
условима испоруке и снабдевања природним гасом,а по окончаном техничком пријему и добијању 
употребне дозволе за унутрашњу гасну инсталацију. Начин одређивања цене природног гаса - 
снабдевање одређено је Методологијом предузећа, усвојеном од стране Надзорног одбора.
Купац може уложити жалбу, приговор или друго правно средство на основу услова дефинисаних 
Уговором о продаји, писмено на адресу ЈКП Суботицагас, Јована Микића 58, Суботица.

Подаци о услугама које орган јавне власти, у оквиру надлежности, непосредно пружа 
заинтересованим физичким и правним лицима
Назив услуге
Приступ систему за дистрибуцију природног гаса

Опис пружања услуге
Систему за дистрибуцију гаса може приступити било који регистровани Снабдевач на тржишту 
природног гаса који поседује одговарајућу лиценцу, а у смислу снабдевања купаца путем 
дистрибутивне гасне мреже која припада оператеру система за дистрибуцију природног гаса ЈКП 
Суботицагас. Приступ систему за дистрибуцију природног гаса дефинисан је Законом о енергетици 
и Правилима о раду дистрибутивног система ЈКП Суботицагас.
Са Снабдевачем купаца који се налазе на дистрибутивној гасној мрежи ЈКП Суботицагас, склапа се 
Уговор о приступу дистрибутивном систем природног гаса, а по писаном захтеву који се доставља 
ЈКП Суботицагас, Јована Микића 58, Суботица.
Цене приступа систему за дистрибуцију гаса су регулисане и одобрене од стране Агенције за 
енергетику Републике Србије. Одређивање цене приступа дефинисано је Методологијом за 
одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса („Службени гласник РС“, бр. 
105/16, 29/17, 78/22).
Снабдевач може уложити жалбу, приговор или друго правно средство на основу услова 
дефинисаних Уговором о приступу дистрибутивном систему, писмено на адресу ЈКП Суботицагас, 
Јована Микића 58, Суботица.

Назад на Садржај

ЈКП Суботица гас
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10. Преглед података о пруженим услугама

Подаци о пруженим услугама у претходној и текућој години

Статистички преглед

Број тражења одређене услуге, број случајева када је услуга пружена (посебно у року и после истека рока)
Назив услуге  Претходне године Текуће године Пружено у року Пружено по истеку

Прикључење на 
дистрибутивну гасну мрежу

384 комада 345 комада 345 комада

Продаја природног гаса на 
јавном снабдевању

17203264 м3 10707599 м3 закључно са 
септембром 2022

континуирано

Продаја природног гаса - 
снабдевање

10073270 м3 7645948 м3 закључно са 
септембром 2022

континуирано

Приступ систему за 
дистрибуцију природног 
гаса

13617980 м3 7755269 м3 закључно са 
септембром 2022

континуирано

Додатни подаци о пруженим услугама

Предузете мере

Праћење тока поступка

Назад на Садржај

ЈКП Суботица гас
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11. Подаци о извршеним инспекцијама и ревизијама пословања 
органа јавне власти

Извршене инспекције

Подаци о извршеним инспекцијама пословања у претходној и текућој години

Инспекција
Година (текућа, претходна)
2022.

Врста инспекцијског надзора
Министарство унутрашњих послова сектор за ванредне ситуације, одељење за ванредне ситуације 
у Суботици

Основ за покретање

Закон о заштити од пожара и Закон о инспекцијском надзору

Резултат извршеног надзора

Утврђено чињенично стање: нема откривених незаконитости, недостатака.

Извршене ревизије

Подаци о извршеним ревизијама пословања у претходној и текућој години

Ревизија
Година
2022. и 2021.

Врста ревизије пословања
Интерна ревизија (ревизије система и ванредне ревизије) 

Основ за покретање
Годишњи план рада интерне ревизије ЈКП ''Суботицагас'' Суботица за 2021..годину

Годишњи план рада интерне ревизије ЈКП ''Суботицагас'' Суботица за 2022..годину

Резултат извршене ревизије
Дате препоруке за обављене ревизије система и ванредне ревизије

Ревизорски извештај
office@suboticagas.co.rs

Ревизија
Година
2021

Врста ревизије пословања
Екстерна ревизија

Основ за покретање
Финансијски извештај за 2021. годину

ЈКП Суботица гас
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Резултат извршене ревизије
Екстерна ревизија - позитивно мишљење 

Ревизорски извештај
office@suboticagas.co.rs

Назад на Садржај

ЈКП Суботица гас
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12. Подаци о средствима рада и објектима које орган поседује, 
односно користи

Непокретности

Подаци о непокретностима

Непокретност
Опис непокретности
пословна зграда 

Да ли непокретност представља имовину органа или је корисник
корисник

Основ коришћења

за обављање делатности од  јавног значаја

Покретности

Покретности веће вредности

Списак покретности веће вредности
пословна зграда  која представља имовину оснивача и користи се за обављанје делатности

Назад на Садржај

ЈКП Суботица гас
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13. Опис правила у вези са јавношћу рада

Прописи којима се уређује начин остваривања јавности рада органа јавне власти

Прописи

Пропис којим се уређује начин остваривања јавности рада органа јавне власти, као и 
искључење и ограничавање јавности рада тог органа.
Назив прописа
Пропис којим се уређује начин остваривања јавности рада предузећа је Закон о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја, осим када су према овом Закону, према Закону о 
заштити података о личности, Закону о тајности података и др стекли услови  за искључење или 
ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја 

Година доношења
2021.

Место објављивања
Službeni glasnik RS

Линк ка месту где се текст документа може преузети
http://suboticagas.co.rs//информације-од-јавног-значаја/

Јавност рада

Подаци о јавности рада

Име и презиме лица које је овлашћено за сарадњу са новинарима и јавним гласилима
Тимеа Хорват директор предузећа 

Контакт телефон
024 641 201

Адреса електронске поште
office@suboticagas.co.rs

Изглед и опис поступка за добијање идентификационих обележја за праћење рада органа
http://suboticagas.co.rs/

Изглед идентификационих обележја запослених у органу који могу доћи у додир са грађанима по 
природи свог посла или линк ка месту где се она могу видети
http://suboticagas.co.rs/

Могућност присуства седницама органа јавне власти и непосредног увида у рад органа јавне 
власти

Подношење захтева за присуствовање седницама

Допуштеност аудио и видео снимања објеката које користи орган јавне власти и активности органа 
јавне власти

Правилник о коришћењу видео надзора ЈКП Суботицагас Суботица

ЈКП Суботица гас
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14. Врсте информација у поседу, укључујући садржај база података и 
регистара којима рукује орган јавне власти

Врсте информација у поседу

Списак информација

Врсте информација које су настале у раду или у вези са радом органа и које се налазе у његовом 
поседу

Описни назив 
информације

Врста информације Омогућени приступ Напомена

Информације о 
поднетим захтевима 
за прикључење и фаза 
у којој се поступак 
налази

из делатности Омогућен без 
ограничења

Информације о 
потрошачима гаса

из делатности Омогућен у начелу без 
ограничења

Информације о 
запосленима

из делатности Омогућен у начелу без 
ограничења

Информације о 
пословању предузећа

из делатности Омогућен у начелу без 
ограничења

Базе података и регистри

Списак база и успостављених регистра

Регистар односно евиденција из надлежности органа у електронском облику
Назив
База података о поднетим захтевима за прикључење и фаза у којој се поступак налази 

Основ успостављања
Закон

Врста података који се прикупљају
Подаци од значаја за обављање делатности

Извора података, односно да ли је извор из надлежности органа или се користе подаци чија је 
изворна надлежност другог органа
Извор из надлежности предузећа

Начин и могућност приступа подацима
На захтев у папирном облику или на мејл адресу предузећа: office @suboticagas.co.rs

Регистар односно евиденција из надлежности органа у електронском облику
Назив
Базе података о потрошачима гаса

Основ успостављања
Закон

Врста података који се прикупљају
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Подаци од значаја за обављање делатности

Извора података, односно да ли је извор из надлежности органа или се користе подаци чија је 
изворна надлежност другог органа
Извор из надлежности предузећа

Начин и могућност приступа подацима
На захтев у папирном облику или на мејл адресу предузећа: office @suboticagas.co.rs

Регистар односно евиденција из надлежности органа у електронском облику
Назив
Базе података о запосленима у предузећу

Основ успостављања
Закон

Врста података који се прикупљају

Подаци од значаја за обављање делатности

Извора података, односно да ли је извор из надлежности органа или се користе подаци чија је 
изворна надлежност другог органа
Извор из надлежности предузећа

Начин и могућност приступа подацима
На захтев у папирном облику или на мејл адресу предузећа: office @suboticagas.co.rs

Регистар односно евиденција из надлежности органа у електронском облику
Назив
База података о пословању предузећа

Основ успостављања
Закон

Врста података који се прикупљају

Подаци од значаја за обављање делатности

Извора података, односно да ли је извор из надлежности органа или се користе подаци чија је 
изворна надлежност другог органа
Извор из надлежности предузећа

Начин и могућност приступа подацима
На захтев у папирном облику или на мејл адресу предузећа: office @suboticagas.co.rs
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15. Чување носача информација

Врсте носача информација које орган јавне власти поседује

Носачи информација

Носач информација
Врста носача информација
Информације настале у раду и у вези са радом Предузећа, у папирној форми, налазе се у 
предметима који се примају и евидентирају (заводе) у складу са прописима у седишту Предузећа 
на адреси Јована Микића 58 у Суботици. Информације које постоје и у електронској форми налазе 
се на рачунарима Предузећа, као и на интернет страници Предузећа.
Наведени носачи информација се чувају у:
-         архиви Предузећа на адреси Јована Микића 58 и Суботици,
-         оргнизационим јединицама у чијем је раду предмет настао, за предмете који нису решени, 
односно у вези са којима је рад у току и то код службених лица која раде на предметима.
Након обраде предмети се предају архиви Предузећа.
-         Остала папирна документација – досијеи запослених, документација о регистрацији органа, 
отварању ПИБ-а, документација о набавци опреме и других средстава за рад Предузећа чува се у 
организационим јединицама и службама Предузећа надлежним за наведена питања.
-         Информације у електронској форми налазе се у рачунарима код службених лица која раде на 
предметима, у просторијама Предузећа.

Начин чувања
Информације на сајту остају док траје њихова примена (или актуелности по другом основу), а по 
потреби се ажурирају. Носачи информација, односно предмети којима располаже предузеће чувају 
се уз примену одговарајућих мера заштите, односно не остављају се без надзора током радног 
времена. Просторија у којој се налази сервер је закључана а кључ се налази код службеника који је 
задужен за ту врсту посла. Рачунари у којима се налазе информације у електронској форми се 
чувају уз примену одговарајућих мера заштите, и то од вируса уз помоћ анти-вирус програма, као и 
лозинкама које осигуравају да приступ носачу информације нема нико осим службених лица која 
раде на предметима. Рачунари се не остављају без надзора током радног времена, а налазе се у 
радним просторијама. 

Место чувања
Носачи информације се до решења предмета чувају код службених лица, у организационим 
јединицама у чијем раду су настали, после чега се предају архиви Предузећа која је закључана 
електронском бравом а приступ има само службено лице које је задужено за послове архивирања. 
Рокови чувања носача информација у архиви Предузећа према категорији материјала, утврђују се 
Уредбом о категоријама регистратурског материјала са роковима чувања („Сл.гласник РС“, бр. 
44/93).
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16. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја

Информације од јавног значаја

Списак најчешће тражених информација

Информације које су тражене више пута
 Списак најчешће тражених информација од јавног значаја
информације о броју запослених,
информације о зарадама и другим примањима,
информације о пословању Предузећа,
информација у вези јавних набавки

Проактивно објављивање

Одговори на често постављана или очекивана питања
http://suboticagas.co.rs/информације-од-јавног-значаја/

Судска пракса, службена мишљењима и објашњењима о примени прописа
http://suboticagas.co.rs/линкови/

Инфо-сервис
http://suboticagas.co.rs/kontakt/
http://suboticagas.co.rs/reklamacije/
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17. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама од 
јавног значаја

Начин подношења захтева

Видови подношења захтева и контакт подаци

Видови подношења захтева који се могу користити
Тражилац информација може поднети Захтев за приступ информацијама од јавног значаја овом 
Предузећу путем поште на адресу Јована Микића 58 у Суботици, или на е-маил адресу 
office@suboticagas.co.rs. Тражилац информације у захтеву не мора навести разлог тражења 
информације.
Тражилац информације може тражити да му се омогући увид у информацију као и издавање копије 
докумената који садржи тражену информацију уз сношење трошкова умножавања и упућивања 
копије докумената. Предузеће је обавезно да омогући приступ информацији у року од 15 дана од 
пријема Захтева или да донесе решење којима се захтев одбија из разлога који су одређени 
Законом.
Подносилац захтева има право жалбе, односно право да покрене управни спор против решења 
Предузећа, као и у случају да Предузеће неудовољи захтеву нити донесе решење којим се захтев 
одбија и право жалбе, односно право да покрене управни спор, на закључак којим се захтев 
тражиоца одбацује као неуредан.
Све формуларе у вези приступа информацијама од јавног значаја, тражилац може преузети на доле 
наведеном линку. 
http//www.poverenik.rs/sr/formulari

Поштанска адреса
Суботица, Јована Микића 58

Број факса
024/641 220

Адреса за пријем електронске поште
office@suboticagas.co.rs.

Тачно место
Пријемни шалтер

Назад на Садржај

ЈКП Суботица гас

Информатор о раду Aжуриран 17. новембар 2022. Страна: 27 од 45

mailto:office@suboticagas.co.rs


18. Финансијски подаци

Планирани, одобрени и остварени приходи и расходи у текућој години

Приходи и расходи приказани укупно и по ставкама

Табеларни приказа прихода и расхода буџетског раздела из закона, одлуке о буџету, финансијског плана или другог документа
Извор 
финан.

Функ. Прог. Прој. Ек. Класиф. Конто Опис Одобрено Реализовано %

сопствена 
средств.

набавна 
вредн.продат
е робе

501 950000000 611815982 64,4

сопствена 
средства

трошк.мат.за 
израду

511 46000000 17420609 37,87

сопств.средс
тва

трош.ост.мат
еријала

512 7095000 3534823 49,.82

сопств.средс
тва

трош.горива 
и матер.

512 3770000 1906431 50.57

сопств.средс
тва

трошк.резер
в.делова

514 100000 17070 17.07

сопств.средс
тва

трошк.јед.от
писа алата и 
инвентара

515 5400000 4393097 81.35

сопств.средс
тва

трошк бруто 
зарада

520 57986250 44393437 76.56

сопств.средс
тва

трошкови 
доприноса 
на зараде

521 9364778 7169540 76.56

сопств.средс
тва

уговор о 
аут.делу

523 550000 289139 52.57

сопств.средс
тва

привр.и 
повр.послов

524 228000 228000 100
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Извор 
финан.

Функ. Прог. Прој. Ек. Класиф. Конто Опис Одобрено Реализовано %

и

сопств.средс
тва

накнаде по 
уг. са 
физ.лицима 
доп.рад

525 422000 316964 75.11

сопств.средс
тва

трошк.накна
да 
надз.одбор

526 1988808 1484375 74.64

сопств.средс
тва

остали 
лични 
расходи

529 7016000 4071575 58.03

сопств.средс
тва

трошк.трансп
.услуга

531 5640000 4609402 81.73

сопств.средс
тва

трошк.услуга 
одрж.

532 14098000 4443393 31.52

сопств.средс
тва

трошк.закуп
нине

533 25500000 11743765 46.05

сопств.средс
тва

трошк.рекла
ме и 
пропаганде

535 1200000 289847 24.15

сопств.средс
тва

трошк.остали
х услуга

539 11710000 6119538 52.26

сопств.средс
тва

трошк.аморт
изације

540 44400000 37000000 83.33

сопств.средс
тва

трошк.непрои
зв.услуга

550 25240600 15913568 63.05

сопств.средс
тва

трошк.репре
зентације

551 300000 222687 74.23

сопств.средс
тва

трошк.премиј
е осигурања

552 550000 432379 78.61
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Извор 
финан.

Функ. Прог. Прој. Ек. Класиф. Конто Опис Одобрено Реализовано %

сопств.средс
тва

трошк.платно
г промета

553 700000 516088 73.73

сопств.средс
тва

трошк.члана
рина

554 700000 655943 93.71

сопств.средс
тва

трошк.пореза
 на имовину

555 5500000 2821963 51.31

сопств.средс
тва

остали 
немат.трошк
.

559 4670000 1047001 22.42

сопств.средс
тва

расходи 
камата

562 100000 21733 21.73

соств.средст
ва

нег.курсне 
разлике

563 10000 3459 34.59

сопств.средс
тва

остали 
непом.расхо
ди

579 2000000 756254 37.81

ПРИХОДИ

приходи од 
продаје  робе

604 1100000000 738379520 67.13

приходи од 
продаје 
производа и 
услуга

614 150000000 127364589 84.91

приходи од  
камата

662 8000000 12796157 159.95

позитивне 
курсне 
разлике

663 1000 116 11.60

остали 
непоменути 

679 20000 691852 3459.26
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Извор 
финан.

Функ. Прог. Прој. Ек. Класиф. Конто Опис Одобрено Реализовано %

приходи

Планирани, одобрени и остварени приходи и расходи у претходној години

Приходи и расходи приказани укупно и по ставкама

Табеларни приказа прихода и расхода буџетског раздела из закона, одлуке о буџету, финансијског плана или другог документа
Извор 
финан.

Функ. Прог. Прој. Ек. Класиф. Конто Опис Одобрено Реализовано %

сопств.средс
тва

набавна 
вредност 
продате робе

501 780000000 764544519 98.02

сопств.средс
тва

трошк.матер.
за израду

511 37500000 43750000 116.67

сопств.средс
тва

трошк.ост.ма
теријал

512 5899000 4598260 77.95

сопств.средс
тва

трошк.горив.
и енерг.

513 2750000 2006143 72.95

сопств.средс
тва

трошк.резерв
них дел.

514 100000 58160 58.16

сопств.средс
тва

трошк.јед.от
писа алата и 
инвент.

515 4360000 3150094 72.25

сопств.средс
тва

трошкови 
бруто зарада

520 50280394 47906382 95.28

сопств.средс
тва

трошк.допри
носа на 
зараде

521 8371682 7975096 95.26

сопств.средс
тва

уговор о 
аут.делу

523 200000 220927 110.46
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Извор 
финан.

Функ. Прог. Прој. Ек. Класиф. Конто Опис Одобрено Реализовано %

сопств.средс
тва

привр.и 
повр.послов
и

524 1000000 166405 16.64

сопств.средс
тва

трошк.накна
да 
надз.одбор

526 1988808 1792452 90.13

сопств.средс
тва

остали 
лични 
расходи

529 7019000 5561925 79.24

сопств.средс
тва

трошк.трансп
.услуга

531 5285000 4852373 91.81

сопств.средс
тва

трошк.услуга 
одржавања

532 12055000 6192543 51.37

сопств.средс
тва

трошкови 
закупн.

533 17050000 22200273 130.21

сопств.средс
тва

трошк.рекла
ме и проп.

535 1200000 1186700 98.89

сопств.средс
тва

трошк.остали
х услуга

539 6345000 5953391 93.83

сопств.средс
тва

трошк.аморт
.

540 43000000 40990124 95.33

сопств.средс
тва

трошк.резерв
.за 
отпремнину.

545 1000000 2173977 217.40

сопств.средс
тва

трошк.непрои
зв.услуга

550 24500000 17441194 71.19

сопств.средс
тва

трошк.репре
зентације

551 300000 216085 72.03

сопств.средс
тва

трошк.премиј
е осигур.

552 490000 500890 102.22
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Извор 
финан.

Функ. Прог. Прој. Ек. Класиф. Конто Опис Одобрено Реализовано %

сопств.средс
тва

трошк.платно
г промета

553 600000 1172444 195.41

сопств.средс
тва

трошк.члана
рина

554 250000 429262 171.70

сопств.средс
тва

трошкови 
пореза на 
имовину

555 5610000 4127633 73.58

сопств.средс
тва

остали 
немат.трошк
ови

559 1729000 1252672 72.45

сопств.средс
тва

расходи 
камата

562 100 2231 2231

сопств.средс
тва

нег.курсне 
разлике

563 100000 4446 4.45

сопств.средс
тва

расход по 
осн.директ.о
тписа 
потраживањ
а

576 1500000 1366073 91.07

сопств.средс
тва

остали 
непом.расхо
ди

579 1250000 969198 77.54

сопств.средс
тва

обезвређ.по
траживања

585 2000000 5759510 287.98

ПРИХОДИ

приходи од 
продаје робе

604 880000000 914297229 103.90

остали 
приходи од 
продаје 
услуга и 

614 160000000 153364961 95.85
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Извор 
финан.

Функ. Прог. Прој. Ек. Класиф. Конто Опис Одобрено Реализовано %

производа

приходи  од 
инвестиција 
у 
споств.режиј
и

621 5000000 23182107 463.64

приходи по 
основу 
условљ.донац
ија дотација

641 4965000 6343692 127.77

приходи од 
камата

662 8000000 9327214 116.59

добици од 
продаје 
материјала

673 10000 42982 429.82

остали 
непоменути 
приходи

679 20000 1017270 5086.35

остали 
приходи од 
усклађивања 
вред.потраж
ивања

685 1000000 2719051 271.91

Други подаци о буџету

Информације о приступу документима

Одлука о буџету
http://www.suboticagas.co.rs

Финансијски план
http://www.suboticagas.co.rs

ЈКП Суботица гас
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Остварени приходи и расходи у току године
http://www.suboticagas.co.rs

Наративно објашњење података о приходима и расходима у току године
http://www.suboticagas.co.rs

Назад на Садржај

ЈКП Суботица гас
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19. Подаци о јавним набавкама

План и реализација јавних набавки за текућу годину

План јавних набавки

План јавних набавки за текућу годину и његове евентуалне измене и допуне током године
Врста 
предмета

Предмет 
набавке

Вредност Врста 
поступка

Оквирно 
време 
покретања

ЦПВ НСТЈ 
извршења/
испоруке

Техника Спроводи 
други 
наручилац

Напомена

Добра Маш. 
материјал

13.972.466, отворени 
пост.

први 
квартал 2022

39340000 РС125-
севернобачк
а област

оквирни 
споразум

Добра маш . матер. 17.491.690 отвор.пост. први 
квартал 2022

39340000 РС125-
севернобачк
а област

оквирни 
споразум

добра маш.матер. 17.629.877 отв.поступак други 
квартал 2022

39340000 РС125-
севернобачк
а област

оквирни 
споразум

добра маш.матер. 23.438.870 отвор.пост други 
квартал 2022

39340000 РС125-
севернобачк
а област

добра набавка 
горива

2.300.000 отвор.поступ
.

први 
квартал 2022

09100000 РС125-
севернобачк
а област

оквирни 
споразум

добра набавка ХТЗ 
опреме

4.050.000 отвор.поступ
ак

други 
квартал 2022

18110000 РС125-
севернобачк
а област

добра набавка 
матер.и 
аутогума

1.700.000 отвор.пост. четврти 
кварт.2022

34390000 РС125-
севернобачк
а област

добра набавка и 
исп.канц.мат

1.700.000 отвор.пост. други 
кварт.2022.

30192000 РС125-
севернобачк

оквирни 
споразум
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Врста 
предмета

Предмет 
набавке

Вредност Врста 
поступка

Оквирно 
време 
покретања

ЦПВ НСТЈ 
извршења/
испоруке

Техника Спроводи 
други 
наручилац

Напомена

. а област

добра одорант и 
пуњење 
уређ.

4.200.000 отвор.пост. први 
кварт.2022

24311600 РС125-
севернобачк
а област

добра набавка 
возила

4.500.000 отв.пост. трећи 
кварт.2022

34100000 РС125-
севернобачк
а област

добра рач.опрема 2.800.000 отв.пост. први кварт. 
2022

30230000 РС125-
севернобалк
а област

услуге агенц.очит.г
аса

8.500.000 отв.пост. први кварт 
2022

65500000 РС125-
севернобачк
а област

услуге бажд.прање 
и под.калор.

2.700.000 отв.пост други кварт 
2022

50433000 РС125-
севернобачк
а област

оквирни 
споразум

услуге стручни 
надз.радови

5.000.000 отв.пост. први 
квартал 2022

71521000 РС125-
севернобачк
а област

услуге изр.прој.тех
н.докум.изв.
стања.

7.000.000 отв..пост. први 
квартал 2022

71242000 РС125-
севернобачк
а област

оквирни 
споразум

услуге одрж.софтв.
Алфасофт

2.730.000 отв.пост први 
кварт.2022

72200000 РС125-
севернобачк
а област

радови грађ.радови 
изр.гас.прик
љ.

19.000.000 отв.пост. други кварт 
2022

45000000 РС125-
севернобачк
а област

оквирни 
споразум

радови грађ.рад.изгр
.гас.по 

14.150.000 отв.пост. други 
кварт.2022

45000000 РС125-
севернобачк

оквирни 
споразум
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Врста 
предмета

Предмет 
набавке

Вредност Врста 
поступка

Оквирно 
време 
покретања

ЦПВ НСТЈ 
извршења/
испоруке

Техника Спроводи 
други 
наручилац

Напомена

пројекту а област

Верзија плана
2

Датум усвајања
08.07.2022.

Подаци о спроведеним поступцима јавних набавки у текућој години

Подаци о спроведеним поступцима јавних набавки у текућој години и закљученим уговорима о јавним набавкама добара, услуга, радова и 
непокретности са вредностима закључених уговора, датумом закључења и роком трајања

Врста поступка Предмет јавне 
набавке

Процењенo Уговоренo Реализованo Назив понуђача Датум

отв. поступак одр. софт. 
Алфасофт

2.730.000,00 2.700.000,00 1.197.580,65 "Алфасофт" ДОО, 
Рума, Главна 89.

23.03.2022, 
24.03.2022.-23.03.2
023.

отв. поступак одорант и пуњ. 
уређ.

4.200.000,00 4.149.267,00 1.896.296,20 "Од-Ју" ДОО, Ириг, 
Стевана Пузића 69.

29.03.2022, 
01.04.2022.-31.03.2
023.

отв. поступак агенц. очит. гаса 8.500.000,00 8.499.924,16 4.628.743,84 "Metro Energy" ДОО, 
Нови Сад, Булевар 
Европе 11.

01.04.2022, 
01.04.2022.-31.03.2
023.

отв. поступак стручни надз. 
радови

5.000.000,00 4.999.200,00 1.280.838,00 "Термопројект" 
ДОО, Суботица, 
Корзо 7/а.

13.04.2022, 
13.04.2022-12.04.20
23.

отв. поступак рач. опрема - 
партија 1: Лаптоп 
рачунари са 
потребним 
софтвером

2.000.000,00 1.978.200,00 1.978.200,00 "Биромаркет 024" 
ДОО, Суботица, 
Максима Горког 
40.

13.04.2022, 
13.04.2022.-31.05.2
022.

отв. поступак рач. опрема - 150.000,00 100.783,34 84.533,34 "Алфасофт" ДОО, 13.04.2022, 

ЈКП Суботица гас

Информатор о раду Aжуриран 17. новембар 2022. Страна: 38 од 45



Врста поступка Предмет јавне 
набавке

Процењенo Уговоренo Реализованo Назив понуђача Датум

партија 2: Опрема 
за фискализацију

Рума, Главна 89. 13.04.2022.-12.04.2
023.

отв. поступак набавка горива 2.300.000,00 2.004.730,00 860.534,55 ДОО "Еуро Петрол", 
Суботица, Отмара 
Мајера 6.

04.05.2022, 
04.05.2022.-03.05.2
023.

отв. поступак маш. материјал - 
партија 1: Пломба

459.374,00 456.000,00 0,00 ДОО "Tipex As", 
Novi Sad, Vase 
Stajića 34.

16.06.2022, 
16.06.2022.-15.06.2
023.

отв. поступак маш. материјал - 
партија 2: 
Флексибилно 
црево

2.380.000,00 2.340.250,00 2.340.250,00 "Конус" ДОО, 
Зрењанин, Јосифа 
Панчића 45.

16.06.2022, 
16.06.2022.-25.08.2
022.

отв. поступак маш. материјал - 
партија 3: Ормани

9.728.092,00 9.720.909,80 9.720.909,80 "Oil Flow" ДОО, 
Суботица, 
Пешчарина 17.

16.06.2022, 
16.06.2022.-26.09.2
022.

отв. поступак маш. материјал - 
партија 4: Левкови 
и заштитне цеви

1.405.000,00 1.385.100,00 1.385.100,00 СЗР "Okros" Laslo 
Ekreš Preduzetnik, 
Subotica, Stipana 
Kopilovića 12.

16.06.2022, 
16.06.2022.-25.08.2
022.

отв. поступак рач. опрема 35.000,00 12.450,00 12.450,00 "DS Computers" 
ДОО, Београд, 
Светог Николе 43Г.

10.06.2022, 
10.06.2022.-28.06.2
022.

отв. поступак набавка и исп. 
канц. мат - партија 
1: Канцеларијски 
материјал

1.000.000,00 1.000.000,00 231.635,00 "Биромаркет 024" 
ДОО, Суботица, 
Максима Горког 
40.

24.05.2022, 
24.05.2022.-23.05.2
023.

отв. поступак набавка и исп. 
канц. мат - партија 
2: Тонери и 
кетриџи

700.000,00 690.445,00 349.055,00 "Биромаркет 024" 
ДОО, Суботица, 
Максима Горког 
40.

24.05.2022, 
24.05.2022-23.05.20
23.

отв. поступак маш. материјал - 13.147.000,00 6.207.180,00 6.207.180,00 "Аквапан 04.07.2022, 
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Врста поступка Предмет јавне 
набавке

Процењенo Уговоренo Реализованo Назив понуђача Датум

партија 1: 
Полиетиленске 
цеви

Инжењеринг" ДОО, 
Вранићи, Пут за 
Милићевце 14.

04.07.2022.-26.09.2
022.

отв. поступак маш. материјал - 
партија 2: ПВЦ 
цеви

1.104.000,00 1.100.840,00 1.100.840,00 "Аквапан 
Инжењеринг" ДОО, 
Вранићи, Пут за 
Милићевце 14.

29.06.2022, 
29.06.2022.-25.08.2
022.

отв. поступак маш. материјал - 
партија 3: 
Полиетиленски 
фазонски комади

3.240.690,00 2.846.005,00 2.846.005,00 ДОО 
"Полиетиленски 
системи", Нови 
Сад, Булевар 
ослобођења 40.

29.06.2022, 
29.06.2022.-25.08.2
022.

отв. поступак маш. материјал - 
партија 1: 
Шрафовска роба и 
потрошни 
материјал

6.841.877,00 6.841.877,00 3.207.632,00 "Фероелектро" 
ДОО, Суботица, 
Београдски пут 63.

05.07.2022, 
05.07.2022.-04.07.2
023.

отв. поступак маш. материјал - 
партија 2: Електро 
материјал и 
потрошна роба

5.271.000,00 5.271.000,00 4.993.240,00 "Фероелектро" 
ДОО, Суботица, 
Београдски пут 63.

05.07.2022, 
05.07.2022.-04.07.2
023.

отв. поступак маш. материјал - 
партија 3: Челичне 
цеви, челични 
фитинзи и 
заптивачи

5.517.000,00 5.517.000,00 0,00 "Цим Гас" ДОО, 
Суботица, Пут 
Јована Микића 56.

05.07.2022, 
05.07.2022.-04.07.2
023.

отв. поступак бажд. прањ. и под. 
калор.

2.700.000,00 2.422.030,00 2.232.610,00 "Вукас Меринг" 
ДОО, Земун, 
Далматинских 
бригада 40.

17.08.2022, 
17.08.2022.-16.02.2
023.

отв. поступак набавка возила 4.500.000,00 4.473.480,00 4.473.480,00 Ауто Кућа "Annus" 
ДОО, Суботица, 

17.08.2022, 
17.08.2022.-26.09.2
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Врста поступка Предмет јавне 
набавке

Процењенo Уговоренo Реализованo Назив понуђача Датум

Варешка 18. 022.

отв. поступак рач. опрема 160.000,00 145.000,00 145.000,00 "Биромаркет 024" 
ДОО, Суботица, 
Максима Горког 
40.

09.08.2022, 
09.08.2022.-08.09.2
022.

отв. поступак набавка ХТЗ 
опреме - партија 1: 
Женска одећа

1.562.096,00 1.395.575,00 1.395.574,83 Бранка Вереш ПР 
"Libero X" 
Трговинско 
Комисиона Радња, 
Суботица, 
Димитрија 
Туцовића 4.

19.08.2022, 
19.08.2022.-29.08.2
022.

отв. поступак набавка ХТЗ 
опреме - партија 2: 
Мушка одећа

782.500,00 702.000,00 702.000,00 Зденка Новачић 
Бугарски 
Предузетник 
Трговинска Радња 
"Mondo Uomo", 
Суботица, Рудић 
улица 2.

19.08.2022, 
19.08.2022.-15.09.2
022.

отв. поступак набавка ХТЗ 
опреме - партија 3: 
Радна одећа

638.904,00 638.064,00 638.064,00 "Unnix Safety" ДОО, 
Суботица, 
Владимира 
Гортана 26.

19.08.2022, 
19.08.2022.-24.10.2
022.

отв. поступак набавка ХТЗ 
опреме - партија 4: 
Женске ципеле

365.500,00 331.500,00 331.500,00 Зденка Новачић 
Бугарски 
Предузетник 
Трговинска Радња 
"Mondo Uomo", 
Суботица, Рудић 
улица 2.

19.08.2022, 
19.08.2022.-15.09.2
022.

отв. поступак набавка ХТЗ 
опреме - партија 5: 
Мушке ципеле

193.500,00 175.500,00 175.500,00 Зденка Новачић 
Бугарски 
Предузетник 

19.08.2022, 
19.08.2022.-15.09.2
022.
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Врста поступка Предмет јавне 
набавке
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Трговинска Радња 
"Mondo Uomo", 
Суботица, Рудић 
улица 2.

отв. поступак набавка ХТЗ 
опреме - партија 6: 
Радне ципеле

411.600,00 411.600,00 411.600,00 "Unnix Safety" ДОО, 
Суботица, 
Владимира 
Гортана 26.

19.08.2022, 
19.08.2022.-22.09.2
022.

отв. поступак набавка ХТЗ 
опреме - партија 7: 
Заштитне наочаре

32.200,00 32.200,00 32.200,00 "Unnix Safety" ДОО, 
Суботица, 
Владимира 
Гортана 26.

19.08.2022, 
19.08.2022.-22.09.2
022.

отв. поступак набавка ХТЗ 
опреме - партија 8: 
Гумене чизме

63.700,00 63.700,00 63.700,00 "Unnix Safety" ДОО, 
Суботица, 
Владимира 
Гортана 26.

19.08.2022, 
19.08.2022.-24.10.2
022.

отв. поступак грађ. радови 
израд. гас. прикљ.

19.000.000,00 18.481.600,00 0,00 "Terax Niskogradnja" 
ДОО, Суботица, 
Јована Микића 
135.

09.11.2022, 
09.11.2022.-08.11.2
023.

Назад на Садржај
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20. Подаци о државној помоћи

Орган јавне власти не додељује државну помоћ

Назад на Садржај
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21. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима

Плате, зараде и друга примања

Подаци о висини плата

Подаци о висини плате органа руковођења, односно управљања и руководилаца организационих 
јединица, појединачно, без додатака и одбитака

Функција/Радно место Име и презиме Плата без додатака и 
одбитака

директор Тимеа Хорват 132379,29

извршни директор за коорди. Мариа К.Шоља 104896,33

саветник директора за 
менаџмент

Војислав Перовић 104896,33

руковод.раз.техничког 
одељења

Нада Г.Рогић 104466,43

руководил.правног, општ.и 
кадровс.од

Марина Куктин 103176,72

рук.екон.рач.и фин.послова Анђелка Козарић 103176,72

Укупан износ исплаћених плата

Подаци о укупном (збирном) износу исплаћених плата, односно зарада и других примања 
руководилаца и запослених, по категоријама

Категорија/Конто Укупан износ

руководство 15303599,70

остали запослени 36259378,35

Напомена
пподаци се односе на исплаћене зараде и накнаде за период јануар-октобар 2022. године 

Назад на Садржај

Назад на Садржај
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