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1. ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА 

Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“ Ужице основано је Одлуком о оснивању 

Скупштине града Ужица број 023-28/13 од 14.03.2013. године („Службени лист града Ужица“ 

број 4/13) као непрофитна стамбена организација ради припреме и спровођења стратегије и 

реализације програма социјалног становања и управљање становима за социјално становање 

датим под закуп као и ради обављања других активности од јавног инереса у области 

становања. Скупштина града Ужица на седници одржаној 17.11.2016. године донела је 

ОДЛУКУ О ПРЕСТАНКУ РАДА, ПОСТОЈАЊА И БРИСАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ УЖИЦЕ И ПРЕУЗИМАЊУ ПРАВА, ОБАВЕЗА И 

ПОСЛОВА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ УЖИЦЕ НА ГРАД 

УЖИЦЕ. 
 

Претежна делатност Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ је:  

 

- 41.10 Разрада грађевинских пројеката. 

 

Осим наведене претежне делатности Јавно предузеће ''Градска стамбена агенција'' може се 

бавити и другим делатностима, као што су: 

 

- 41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда; 

- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање; 

- 71.20 Техничко испитивање и анализе; 

- 64.30 Поверенички фондови (трастови), инвестициони фондови и слични финансијски 

ентитети; 

- 64.91 Финансијски лизинг;      

- 68.10 Куповина и продаја властитих некретнина; 

- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима; 

- 68.31 Делатност агенција за некретнине;      

- 70.22 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем; 

- 71.11 Архитектонска делатност;      

- 73.12 Медијско представљање;   

- 73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења;      

- 70.21 Делатност комуникација и односа с јавношћу.     

 

Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“ Ужице регистровано је код Агенције за 

привредне регистре решењем БД 68671/2013, дана 21.06.2013. године. Матични број 

Предузећа је 20936851, а порески идентификациони број - ПИБ: 108131251. Седиште 

Предузећа је: Петра Ћеловића бб, 31000 Ужице, Србија. Оснивач Јавног предузећа „Градска 

стамбена агенција“ је Град Ужице, основни капитал износи 50.000,00  динара. Пословање ЈП 

„Градска стамбена агенција“ Ужице у претходном периоду заснивало се на основу „Стамбене 

стратегије града Ужица 2012-2021“ (и у оквиру ње „Акционог плана 2012-2016.“) усвојене 

Одлуком Скупштине града Ужица број 360-13/12 од 10.04.2012. године („Службени лист 

града Ужица“ број 5-1/12). Такође, пословање Предузећа током претходног периода 
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уређивали су сви позитивни закони из области рада јавних предузећа, као и закони и 

подзаконска акта везана за изградњу и управљање градском имовином, међу којима су 

најважнији: Закон о јавним предузећима, Закон о планирању и изградњи, Закон о становању, 

Закон о потврђивању Оквирног уговора о зајму између Банке за развој Савета Европе и 

Републике Србије Ф/П 1720, Закон о јавним набавкама, Правилник о енергетској ефикасности 

зграда и други законски и подзаконски акти. Одлуком Скупштине града Ужица од 17.11.2016. 

године о престанку рада, постојања и брисању Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ 

Ужице уређује се престанак рада, постојање и брисање јавног предузећа из регистра 

привредних друштава и преузимање права, обавеза и послова јавног предузећа на град Ужице, 

оснивача јавног преузећа. 

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА 

Органи Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ су: 

 

 1) Надзорни одбор 

 2) Директор 

 

Организациона шема Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надзорни одбор 

Ђорђе Топаловић, председник 

Бранко Продановић 

Ненад Перишић 

Директор 

Војо Ђоковић 

Руководилац службе за 

правне, економске и 

опште послове 

Служба за пројекте и 

техничке послове 

Помоћник директора за 

пројекте и техничке 

послове 

Служба за правне, 

економске и опште 

послове 
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Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина града Ужица  на 

период од четири године, под условима, на начин и по поступку  утврђеним законом. 

Надлежност Надзорног одбора дефинисана је чланом 37. Одлуке о оснивању Јавног предузећа 

„Градска стамбена агенција“ Ужице и чланом 22. Статута Предузећа. Директора предузећа 

именује Скупштина града Ужица на период од 4 године, а на основу спроведеног јавног 

конкурса. Надлежност директора дефинисана је чланом 40. Одлуке о оснивању Јавног 

предузећа „Градска стамбена агенција“ Ужице и чланом 25. Статута Предузећа. 

3. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2016. ГОДИНИ 

Град Ужице је опредељен за поспешивање обима и квалитета понуде на стамбеном тржишту, 

унапређење постојећег стамбеног фонда и инфраструктуре, занављање дотрајалог стамбеног 

фонда, све у циљу дугорочног обезбеђења одговарајућих стандарда становања за своје 

житеље, а посебно за социјално угрожене и оне са ниским примањима. Град Ужице се 

поступно оријентише ка укључењу у стамбене реформе које су инициране средином 2000-тих, 

а од 2009. и утврђене доношењем Закона о социјалном становању, формирањем Републичке 

агенције за становање у 2011. и усвајањем Националне стратегије социјалног становања 2012. 

године као и разради мноштва подзаконских прописа. Усвојена је и „Стамбена стратегија 

града Ужица 2012-2021“, која дефинише три стратешки приоритене области: 

• Стамбено тржиште; 

• Управљање и одржавање стамбеног фонда и  

• Социјално становање. 

 

Развој стамбеног тржишта је свакако приоритет стамбене политике, јер само добро развијено 

тржиште привлачи инвестиције са једне стране, а са друге стране побољшава понуду кроз 

диверзификацију, повећање обима и квалитета и смањење цена. Улога локалне самоуправе је 

кључна у омогућавању овог развоја, кроз обезбеђење земљишта, поједностављивање 

процедура и партнерски однос са приватним инвеститорима. Побољшањем стамбеног 

тржишта смањује се број домаћинстава којима је потребна додатна подршка. 

 

За дугорочну економску одрживост градова, општина, предузећа и зграда, енергетска 

ефикасност је први корак, јер помаже у контроли растућих трошкова енергије, смањује 

утицаје климатских промена, и доприноси порасту конкурентности. Улога Града Ужица у 

енергетском сектору је многострука, веома сложена и значајна. Град је истовремено 

произвођач и дистрибутер енергије (системи даљинског грејања), потрошач енергије (јавне 

зграде и друга јавна комунална предузећа), као и регулатор тржишта (топлотна енергија, јавни 

транспорт). Одговоран је за текуће и инвестиционо одржавање јавних објеката за које плаћа 

трошкове за енергију и енергенте.  

 

Управо из разлога достизања циљева енергетске политике Град спроводи активности на 

контроли трошкова и смањењу потрошње енергије и енергената. Крајем 2015. године ЈП 

„Градска стамбена агенција“ је започела, а током 2016. године и спровела низ активности на 

прелиминарним енергетским прегледима објеката који су власништво Града, као првим 

кораком који треба спровести у сврху контроле трошкова и смањења потрошње енергената. 

Ова врста прегледа обухватила је брзу евалуацију објекта кроз кратак увид у стање 

енергетских карактеристика објекта и утврђивање потенцијала за повећање енергетске 
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ефикасности. Визуелним прегледом стања објекта и техничких система, добијени су основни 

податаци о појединим објектима, а такође, осим ових информација прикупљени су и основни 

подаци о потрошњи енергије (топлотне и електричне), енергената (природни гас, лож уље, 

угаљ, дрво) и потрошњи воде. Утврђени су стање објеката и свих техничких система, као и 

карактеристике потрошње енергије, воде и места великих губитака енергије. Кроз разговоре 

са одговорним особама за питања енергетике у објектима, добијени су увид у проблеме у 

самим објектима али и корисне информације о начину одржавања појединих подсистема. 

Анализом прикупљених података утврђени су кључни проблеми и путем извештаја дати су 

предлози основних мера. Циљ ових енергетских прегледа је утврђивање места и узрока 

нерационалне потрошње енергије. Отклањањем тих узрока постићиће се не само енергетске 

уштеде већ и уштеде у буџету, али и продужење животног века опреме и инсталација. 

 

Приликом прикупљања података о потрошњи енергије разговори су обављени са директорима 

ЈП и установа, као и са њиховим сарадницима задуженим за ову област. Осим податка који се 

односе на потрошњу енергије извештајима су обухваћени и предлози директора и њихових 

сарадника а који се односе на активности које треба предузети да би се отклонили технички 

недостаци који утичу на повећану потрошњу и расипање енергије и одредили потенцијали за 

повећање енергетске ефикасности објеката. Као најзначајнији проблем нерационалне 

потрошње енергије и њеног непотребног расипања, може се утврдити непостојање 

термоизолационе фасаде и савремене термоизолационе столарије на већини прегледаних 

објеката. Системи за грејање (котларнице, пратећа постројења и опрема, инсталације и грејна 

тела) у појединим објектима су застарела и неефикасна и потребна је промена начина грејања 

и опреме.  

 

Такође, може се констатовати да се у већем броју објеката као енергент за грејање користи 

електрична енергија, а познато је да је коришћење електричне енергије као извора топлоте за 

грејање објеката неоправдано и није срвсисходно користити је као топлотни извор за грејање. 

Као енергент за грејање у појединим објектима се користи мазут, што представља извор аеро 

загађености, поготову имајући у виду да Град Ужице, због своје конфигурације и других 

неповољних околности у зимским месецима има велике проблеме са квалитетом ваздуха. 

4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

Финансијски извештај представљен је кроз структуру прихода и расхода са појашњењем 

појединих позиција. Такође у прилогу су достављени и финансијски извештаји у форми 

образаца који су дефинисани законским прописима.   

4.1. Структура прихода 

План прихода за 2016. годину је био урађен у складу са претпоставкама да ће се реализовати 

приходи од Града Ужица и од ануитета за откупљене станове од бившег Фонда.  
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Структура прихода по изворима 

у динарима 

Р. 

бр. Врста прихода 

Остварено 

у 2015. 

План за 

2016. 

Остварено 

у 2016. 

Индекс 

5/3 

Индекс 

5/4 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Приходи од Града Ужица 1.900.000 1.900.000 2.241.667 118 118 

2. 
Приходи од ануитета за откупљене 

станове 500.000 30.100.000 0 0 0 

  Укупно 2.400.000 32.000.000 2.241.667 93 7 

 

1. Приходи од Града за 2016. годину били су планирана у износу од 1.900.000 динара. Ова 

средства су у 2016. години реализована у укупном износу од 2.241.667 динара. 

 

2. Приходи од ануитета за откупљене станове били су предвиђени у износу од 30.100.000 

динара, а током 2016. године средства од ануитета нису коришћена. 

4.2. Структура расхода 

Структура расхода по наменама 

у динарима 

Конто Врста расхода 

Остварено  

у 2015. 

План за 

2016. 

Остварено 

у 2016. 

Индекс 

5/3 

Индекс 

5/4 

1 2 3 4 5 6 7 

  ПОСЛОВНИ РАСХОДИ           

51 Трошкови материјала 2.488 250.000 573 23 0 

5113 Трошкови алата и инвентара 0 150.000 0   0 

512 

Трошкови осталог материјала 

(канцеларијског и режијског) 2.488 30.000 573 0 0 

5130 Трошкови горива 0 20.000 0   0 

5133 Трошкови електричне енергије 0 50.000 0   0 

52 Трошкови зарада 1.916.266 2.619.300 1.656.775 86 63 

5200 Трошкови бруто зарада запослених 1.187.191 1.676.254 1.044.206 88 62 

521 

Трошкови доприноса на терет послодавца 

за запослене 212.507 300.046 186.913 88 62 

526 Трошкови накнада члан. надзорног одбора 514.758 576.000 405.416 79 70 

52904 Трошкови помоћи запосленим 0 15.000 0   0 

52911 

Накнаде трошкова запослених на 

службеном путу 1.810 40.000 20.240 1.118 51 

5295 

Трошкови накнаде превоза на посао и са 

посла 0 12.000 0   0 

53 Трошкови производних услуга 12.727 28.180.000 20.589 162 0 

5302 

Трошкови израде пројектне документације 

за примарну и секундарну инфраструктуру 0 1.500.000 0   0 

5304 Трош. извођења радова на изградњи објекта 0 19.000.000 0   0 

5305 

Трошкови извођења радова на примарној и 

секундарној инфраструктури 0 3.000.000 0   0 

5306 Трошкови надзора изградње објекта 0 500.000 0   0 

5307 Трошкови управљања пројектом 0 500.000 0   0 

5308 Трошкови дозвола и техничких услова 0 3.000.000 0   0 

5309 Административно-технички трошкови  0 530.000 0   0 

5315 Трошкови птт и телекомуникацион. услуга 12.727 40.000 13.381 105 33 

5351 Трошкови оглашавања 0 30.000 0   0 

5392 Трошкови заштите на раду  0 30.000 0   0 

5399 Трошкови осталих услуга 0 50.000 7.208   14 
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54 Трошкови амортизације 4.560 30.000 4.560 100 15 

5400 Трошкови амортизације  4.560 30.000 4.560 100 15 

55 Нематеријални трошкови 510.700 920.700 390.516 76 42 

5501 Трошкови адвоката 0 30.000 0   0 

5502 Трошкови израде и одржавања сајта 29.808 10.000 7.808 26 78 

5504 Трошк. услуга ревизора финанс. извештаја 90.000 120.000 90.000 100 75 

5506 Трошкови здравствених услуга 0 30.000 0   0 

5507 Трошкови израде заштитног знака 0 35.000 0   0 

5509 Трош. агенције за књигов. и рачуноводство 200.000 200.000 177.500 89 89 

5522 Трошкови осигурања запослених 0 10.000 0   0 

5223 Трошкови осигурања опреме 0 10.000 0   0 

553 Трошкови платног промета 2.095 70.000 1.748 83 2 

554 Трошкови чланарина 0 50.000 0   0 

555 

Трошкови пореза,спорова (пренос 

апсолутних права, и сл) 0 50.000 1.500   3 

556 

Трошкови разлике која се уплаћује у буџет 

Реп. Србије по основу умањ. зар. 143.368 205.700 107.760 75 52 

5590 

Трошкови такси (административне, судске, 

регистрационе) 15.600 50.000 4.200 27 8 

5599 Остали нематеријалних трошкови 29.829 50.000 0 0 0 

  ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 0 0 0     

5691 Остали финансијски расходи 0 0 0     

  ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ 0 0 193.965     

5797 Остали расходи 0 0 193.965     

  УКУПНИ РАСХОДИ 2.446.741 32.000.000 2.266.978 93 7 

 

У оквиру пословних расхода у износу од 2.073.013 динара остварени су следећи трошкови: 

 

 Трошкови зарада у износу од 1.656.775 динара. 

 

Трошкови бруто зарада запослених реализовани су у износу од 1.044.206 динара, а трошкови 

доприноса на терет послодавца у износу од 186.913 динара. Овај износ је мањи од планираног 

у 2016. години, јер није дошло до реализације планиране динамике запошљавања и ступања у 

радни однос новозапослених на основу предвиђених активности за 2016. годину. Када су у 

питању накнаде за ангажовање у Надзорном одбору, остварени су трошкови у укупном износу 

од 405.416 динара. Месечна накнада за рад председника Надзорног одбора износи 23%, а за 

чланове Надзорног одбора 19% од просечне месечне зараде по запосленом Републике Србије 

(без пореза и доприноса), (одлука Скупштине града број 06-85/13 од 03.10.2013.). Трошкови 

запослених на службеном путу (20.240 динара) настали су због реализације обуке и полагања 

стручног испита за добијање лиценце који су одржавани на Машинском факултету у Београду 

током 2016. године. 

 

  Трошкови производних услуга у износу од 20.589 динара 

 

До реализације планираних производних трошкова није дошло због одлагања реализације 

пројекта, и планиране активности ЈП „Градска стамбена агенција“ везане за изградњу 

непрофитног стамбеног објеката у Турици нису реализоване током 2016. године. У оквиру 

трошкова производних услуга остварени су трошкови ПТТ и телекомуникационих услуга у 

износу од 13.381 динара и трошкови остлих услуга у износу од 7.208 динара. 

 

 Нематеријални трошкови у износу од  390.516 динара 

 

У нематеријалним трошковима остварени су трошкови услуга ревизора финансијских 

извештаја у износу од 90.000 динара, трошкови за услуге књиговодства (177.500 динара), 
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трошкови за одржавање и ажурирање веб презентације предузећа (7.808 динара), трошкови 

платног промета (1.748 динара), пореза и такси (5.700 динара). У оквиру ових трошкова 

реализован је и износ уплате у буџет републике Србије на основу Закона о привременом 

уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања 

код корисника јавних средстава, у износу од 107.760 динара. 

 

Остали расходи у износу од 193.965 динара представљају потпуни отпис потраживања за 

ПДВ. Скупштина града Ужица је донела Одлуку о престанку рада, постојања и брисању 

Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Ужице, па је Пореска управа Министарства 

финансија Републике Србије извршила брисање из евиденције за ПДВ ЈП ''Градска стамбена 

агенција'' Ужице због престанка обављања делатности. 

 

С обзиром да током 2016. није дошло до реализације планираних пословних активности 

првенствено из разлога одлагања реализације пројекта изградње непрофитних станова, 

постоје знатна одступања у позицијама расхода по наменама приликом упоређивања плана за 

2016. годину и реализације у 2016. години. 

5. ЗАПОШЉАВАЊЕ У 2016. ГОДИНИ 

У зависности од обима послова и у складу са развојем планираних активности за 2016. годину 

било је планирано ангажовање једног запосленог и попуна радног места према донетим 

актима. Међутим, с обзиром да планирана динамика реализације пословних активности није 

остварена и да је дошло до одлагања реализације планираних инвестиција већег обима у 2016. 

години, то ни планирана динамика запошљавања у 2016. години такође није реализована, тако 

да Предузеће, осим директора који је био у радном односу од октобра 2013. године, у 2016. 

години није имало других запослених. 

 

           

 

                  Војо Ђоковић 

 

 

 

 

6. ПРИЛОЗИ 

- Биланс стања 

- Биланс успеха 
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