СТРУЧНО УДРУЖЕЊЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГ ГАСA
НОВИ САД

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ
С обзиром да се Стручно удружење за дистрибуцију природног гаса позиционира као
удружење које окупља све заинтересоване у области енегетских делатности из гасног
сектора, пре свега енергетске субјекте, његови извори финансирања су јако ограничени.
Овај финансијски план превасходно се ослања на приходе од чланарине и узима у обзир
број чланова као и чињеницу да у тренутку сачињавања овог плана, још нису остварене
законске и друге претпоставке за добијање средстава од државе.
У односу на финансијски план за 2016. годину, он није претрпео велике измене и
сачињен је у редукованој форми због наведених чињеница, као и укупне привредне и
економске ситуације у земљи.
Како још увек не можемо планирати са већом извесношћу одређене расходе и
трошкове, пре свега оне режијске план је дат према збирним најважнијим ставкама. При
томе се предвиђа могућност да се, уколико се за тиме укаже потреба, у току године
изврши ребаланс планираног буџета Удружења или прерасподела планираних расхода по
ставкама.
I.
Финансијски план Удруженја за 2017. годину износи 1.580.000,00 РСД
II.
Планирани приходи за текућу годину у укупном износу од 1.580.000,00 RSD обезбеђују
се на начин утврђен чл. 20. и чл. 21. Статута како следи:
• По основу чланарине планира се приход у износу од 1.380.000,00 RSD.
• По основу донација планира се приход у износу од 100.000,00 RSD.
• Остали приходи у износу од 100.000,00 RSD.
III.
Планирани расходи су у укупном износу од 1.580.000,00 RSD и то:
•
•
•
•
•
•
•

Програмске активности 200.000,00 RSD;
Трошкови закупа 300.000,00 RSD;
Трошкови књиговодствених услуга 65.000,00 RSD;
Трошкови репрезентације 215.000,00 RSD;
Режијски трошкови (трошкови платног промета, таксе, комуналне услуге, ПТТ
услуге, поштарина и др.) у укупном износу од 40.000,00 RSD;
Учешће на Домаћим и Међунардним сајмовима и стручним скуповима у
укупном износу од 200.000,00 RSD;
Израда, одржавање и администрирање веб сајта Удружења, у износу од
60.000,00 RSD;
Промотивне активности, у износу од 100.000,00 RSD;
Остали непредвиђени трошкови 400.000,00 RSD;

•
•
•
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