
СКУПШТИНА ГРАДА 
I Број: 023-70/22-1 
Датум: _________ .2022.године 

ГРАД УЖИЦЕ 

+381 (0) 31 590 135 • е-mail: predsednikskupstine@uzice.rs 

На основу члана 60. а у вези са чланом  80. став 1. тачка 10. Статута града Ужица 
(''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица на седници одржаној 
____________ .2022.године, доноси 

О Д Л У К У 

1. Усваја се Информација о степену усклађености планираних и реализованих 

активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других 

облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је 

оснивач град Ужице за период од 01.01.-31.03.2022.године.

2. Одлуку доставити Градској управи за инфраструктуру и развој.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Митровић 

__________________________ 



 
 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА  

ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ 

Одељење за привреду 
VIII Број: 023-70/22 

Датум:25.05.2022.године  

 
 

 

ГРАД УЖИЦЕ 

+381 (0) 31 590 137 • е-mail: miica.spasojevic@uzice.rs 

 

ГРАД УЖИЦЕ 

  

 

 

ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ 

АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТВА 

КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

ЗАКОН О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, А ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД УЖИЦЕ 

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-31.03.2022.ГОДИНЕ 
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I  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

ГРАД  УЖИЦЕ 

Димитрија Туцовића 52, Ужице 

ПИБ: 101503055 

Матични број: 07157983 

Шифра делатности: 8411 

Регистарски број: 6187003876 

Градска управа за инфраструктуру и развој 

Начелница: Радмила Баћковић Шојић  

Телефон: 031 592-402 

Одељење за привреду  

Руководилац одељења: Милица Лекић Спасојевић 

Телефон: 031 590-137 

 

II СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД УЖИЦЕ 

  

   Град Ужице је за обављање комуналних делатности на својој територији основаo 

следећа јавна предузећа: 

 

-ЈКП ''Водовод'', 

-ЈКП ''Биоктош'', 

-ЈКП ''Нискоградња'', 

-ЈКП ''Градска топлана Ужице'', 

-ЈКП ''Дубоко'', 

-ЈП ''Стан'', 

-ЈП ''Велики Парк'', 

-ЈП" Ужице Развој''. 

 

Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности у јавним 

предузећима чији је оснивач Град Ужице за период од 01.01.2022. године до 

31.03.2022.године (у даљем тексту Информација), у складу са чланом 64. Став 2. Закона о 

јавним предузећима (''Служени гласник Републике Србије'' бр. 15/16) сачињена је на 

основу података добијених од стране јавних предузећа за наведени период, а у складу са 

Програмима пословања јавних предузећа за 2022. годину на које је дата сагласност 

Скупштине града. 

На основу достављених извештаја о реализацији Годишњег програма пословања јавних 

предузећа, од стране јавних предузећа, уз пропратно писмо и акт надлежног органа о 

усвајању извештаја сачињена је Информација о степену усклађености планираних и 

рализованих активноси у ЈП од стране Одељења за привреду, које је у саставу Градске 

управе за инфраструктуру и развој. 
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III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  ПЛАНИРАНИХ  И РЕАЛИЗОВАНИХ  AKТИВНОСТИ ИЗ 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  ЈП  

 

ЈКП ''ВОДОВОД'' 

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ 

 

Седиште: УЖИЦЕ 

Претежна делатност: 3600 

Матични број: 07258160 

ПИБ:100600220 

Надлежно министарство: Министарство привреде 

Делатности јавног предузећа: 

Претежна делатност предузећа је: 

- 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде  

 Осим наведене претежне делатности, предузеће ће се бавити и другим          

делатностима, у складу са одлуком Оснивача, као што су: 

- 37.00Уклањање отпадних вода, 

- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала, 

- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом, 

- 42.21 Изградња цевовода, 

- 42.91 Изградња хидротехничких објеката, 

- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система, 

- 70.10 Управљање економским субјектом, 

- 70.22 Консултантске активности у вези сa пословањем и осталим управљањем, 

- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање, 

- 71.20 Техничко испитивање и анализе, 

- 46.76 Трговина на велико и мало осталим полупроизводима, 

- 46.77 Трговина на велико отпацима и остацима, 

- 49.41 Друмски превоз терета, 

- 52.10 Складиштење, 

- 33.13 Поправка електронске и оптичке опреме,- поправка и одржавање мерних 

инструмената 

- 35.11 Производња електричне енергије. 

        Годишњи програм пословања  ЈКП „ВОДОВОД“ Ужице са финансијским планом за 

2022.годину коју је Надзорни одбор предузећа усвојио Одлуком бр.01-3/11 од 

30.11.2021.године, Скупштина града дала сагласност Решењем број 023-178/21 од 

28.12.2021.године које је објаављено у Службеном листу Града Ужица  бр.61/21 

 

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 

        Пред крај 2021.године,средином децембра,дошло је до прилива велике количине воде  

у акумулацију,што је изазвало мешање воде и распростирања алги по свим дубинама 

акумулације. Погоршање квалитета сирове воде у Врутцима изазвало је значајно веће 

трошкове прераде воде како кроз већа дозирања хемикалија тако и кроз значајно већу 

потрошњу струје.Поред тога   повећани трошкови се јављају и због увећаних потреба за 

прањем филтера где поред количине воде коју трошимо при прању(по филтеру око 320м3) 

трошимо и већу количину струје.И ванредно узорковање и контрола воде подиже ниво 

неопходних трошкова којима смо изложени.Ванредно оптерећење пословању 

представљају и нереално високе цене струје и хемикалија,а већи број добављача осталог 
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водоводног репроматеријала нама не испоручују захтеване количине материјала већ траже 

анексирање уговора и повећање цена у неким позицијама чак и преко 50%. Повећање ових 

трошкова у односу на 2021.годину износи око 20%.Ни један од тих трошкова се не може 

значајно смањити.Ако само ова три трошка упоредимо са укупно фактурисаном водом у 

прва три месеца видећемо да само на њих одлази 75% прихода од продаје воде што је 

веома неповољно по делатност. 

         Један од горућих проблема који смо крајњим напорима успевали да премостимо је 

био и одлазак радника на боловање(ковид и остало)тако да је само током јануара чак 44 

радника користило боловање,а током фебруара њих 36. 

      Поред наведених тешкоћа значајно су нас оптерећивали и кварови на цевоводима тако 

да можемо истаћи да је само на магистралном цевоводу  Фи 450 у  Севојну било четири 

хаварије  где су неке отклањане у скоро немогућим временским условима.Било је доста 

кварова и на уличним цевима у центру града (Д.Туцовића-Прва основна школа  

Дечанска(код“Моравице“) . 

     У првом кварталу потписани су уговори са Месним заједницама Буар и Гостиница 

којима смо  уговорили израду пројектнотехничке документације за водоснабдевање  

насеља Јелова Гора.Спроведена је набавка  и интезивно се ради на изради  

пројекта.Завршен је пројекат и добијена је грађевинска дозвола  за реконструкцију 

водоводне линије у Солунској улици.ЈКП Водовод Ужице је обезбедио 40 милиона динара 

за реконструкцију магистралне водоводне линије Фи 450 у севојну(дужина око 2 км)Ушло 

се у изградњу Фи 100 водоводне линије истом трасом у улицама Хероја Дејовића и 

Александра  Вучковића којом ћемо заменити азбестну Фи100 у тим улицама у дужини 2 

км. 

    ЈКП  "Водовод"са пројектом изградње водоводне линије Пора1-Пора2 код Дирекције за 

воде (вредност посла око 20 милиона)а ако нам средства буду одобрена  биће то почетак 

изградње водоводног система који ће снабдевати поред осталог и Јелову Гору. 

    Активност  на реконструкцији и изградњи водоводних и канализационих линија се 

одвијала делом по плану за 2022.годну а делом  по захтевима и процењеним потребама.У 

наведеном периоду извршена су  24 прикључења на водоводно-канализациону мрежу                                   

(2 привреда и 22 домаћинство). 

   Од ванредних активности извршена је детекција цурења са ЗОНЕ СЦАН 820(систем 

праћења цурења на водоводној мрежи)са провером корелатора и геофоном за улице:Пора 

и Учитељска,Сењак,Мендино брдо,Гробљанска. 

 
1.БИЛАНС УСПЕХА 

 

Биланс успеха за период 01.01.2022 - 31.03.2022. године у динарима   

 
 

Р.бр. 

 

Позиција 

01.01.2022-31.03.2022. године Индекс  

реализација/ 

план 

 

 

План 

 

Реализација 

I Укупни приходи(1+2+3) 91.709.000       85.951.000               93,72 

1 Пословни приходи     89.477.000 

 

      83.168.000 

 

              92,95 
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2 Финансијски приходи       1.075.000         1.648.000             153,30 

3 Остали приходи       1.157.000         1.135.000                98,1 

II Укупни расходи(1+2+3) 97.408.000     102.907.000              105,65 

1 Пословни расходи     96.254.000     101.937.000              105,90 

2 Финансијски расходи                           

3 Остали расходи       1.154.000            970.000              84,05 

III Резултат пре опорезивања       5.699.000   16.956.000              297,52 

IV Одложени порески расходи                  

V Нето губитак   -5.699.000   -16.956.000             297,52 

 

     Ако посматрамо само три трошка на која не можемо значајније да утичемо 

(струја,хемикалије и плате радника) видећемо да су они само за прва три месеца ове 

године за 9.435.917,68 динара већи него у 2021-вој години. Само на ова три трошка 

(62.718.488,26 динара) издвајамо преко 75 % пословних прихода током прва три месеца 

ове године што значајно оптерећује пословање. 

     У односу на планирано за исти период,укупни приходи су остварени 93,72% што је 

6,28% испод  планираног,разлог је мања потрошња воде у физичким 

показатељима(м3)што је иначе карактеристика за посматрани период. 

     Укупни расходи су изнад планираних( 105,65%).Трошкови материјала,горива и 

енергије су изнад планираних 140% што је фактор који није било могуће прецизно 

предвидети и планирати.Наиме услед раста цена дошло је и до раста цена материјала и 

енергије као и потребе за повећаним дозирањем поскупелих хемикалија за прераду воде 

јер је ситуација у Фабрици за прераду тако налагала. Већа потрошња електричне 

енергије,која је пратила процес прераде воде, је такође нешто што је значајно оптеретило 

трошкове. 

     Губитак у пословању је 16.956.000 динара, а планирани губитак је 5.699.000. 

Солидарна помоћ која је планирана за други квартал а исплаћена у првом( на инсистирање 

Синдиката и потреба радника) у износу од 4.766.666 , а разлика је  оправдана повећањем 

трошкова материјала,горива и енергије.Напомињемо да је планирани трошак материјала и 

енергије за прва три месеца 19.125.000 а остварени 26.706.000 динара. 

 

2.БИЛАНС СТАЊА 

Биланс стања на дан 31.03.2022. године у динарима 

 

 
 

Р.бр. 

 

Позиција 

31.03.2022.  

Индекс  

реализација/п

лан 

 

 

План 

 

Реализација 

 

I 

 

Укупна актива (1+2+3) 
1.927.619.000   1.921.587.000         99,68 

 

1 

Уписани а неуплаћени капитал и 

стална имовина (класа 0) 1.639.571.000 1.638.986.000 99,96 
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2 

Залихе и стална средства намењена 

продаји(класа1)        39.000.000           40.438.000 103,68 

 

3 

Краткорочна потраживања, новчана 

средства и активна временска 

разграничења (класа2) 
        249.048.000 242.163.000   97,23 

 

II 

 

Укупна пасива (1+2) 1.927.619.000 1.921.587.000        99,68 

 

1 

 

Капитал (класа3) 1.847.365.000 1.836.887.000        99,43 

     2  Дугорочна резервисања,обавезе и  

пасивна временска разграничења 

(класа4) 
80.254.000 84.700.000 105,54 

 

    У периосу од 01.01.-31.03.2022.године није дошло до већих одступања у планираној 

активи и капиталу. 

 

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

    Готовина на крају периода износи 8.281.000,00 динара 

Прилив готовине из пословних активности је близу планираног,док је прилив готовине из 

активности инвестирања  мањи од планираног(56,56%) као и одлив готовине из 

активности инвестирања(39,52%). 

 

 

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Трошкови запослених за период 01.01.2022–31.03.2022. године,у динарима 

 
 

Р.бр.  

Позиција 

01.01.2022-31.03.2022.г Индекс 

реализација 

/план 
 

План 
 

Реализација 

1 Маса зарада бруто 2 42.417.542 42.121.916 99,99 

2 Накнаде по уговору о делу 0 0 0 

3 Накнаде по уговору о привременим и 

повременим пословима 
        1.075.000 491.173 45,69 

4 Накнаде члановима надзорног одбора 
207.500 204.621 98,61 

5 Превоз запослених на посао и са посла 
800.000 765.929 96,96 

6 Дневнице наслужбеном путу 50.000           29.000 58,58 

7 Накнаде трошкова на службеном путу 
25.000 0 0 

8 Отпремнине заодлазаку пензију и тех.в. 650.000 614.279 95,95 

9 Помоћ радницима и породици радника 
175.000 4.901.393 2800,80 

 

Маса исплаћених зарада у посматраном периоду је у складу са планираним. 

Помоћ радницима и породицама радника за период 01.01-31.03.2022.године је реализована 

у износу од 4.901.393.Разлог прекорачења ове позиције,која је знатно изнад планираног,је 



7 
 

исплата солидарне помоћи у складу са актима Предузећа која је исплаћена у првом 

кварталу (планирано за други квартал) 

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

     На дан 31.03.2022.године,број запослених је 141 радник, од тога је 131 радника 

запослено по уговору на неодређено време а 10 радника по уговору на одређено време. 

6. . РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА 

    У посматраном периду исплаћене зараде у делу запослених су веће него што су 

планиране и у нето и у бруто износу,што оправдава дозвољено повећање зараде за март 

месец које није урачунато у планирано.Ипак,просечна зарада није премашила  планирано 

као ни укупна маса(напомињемо да је у претходном периоду велики број раника био 

одсутан по основу КОВИД боловања) 

       Код пословодства реализација се уклапа у панирано(њих није пратило повећање). 

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

     Програмом пословања за 2022. годину нису планиране субвенције, а ни други  приходи 

из буџета.  

 

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

 

Средства за посебне намене за период 01.01.-31.03.2022.године у динарима 

 

Р.бр. 

 

Позиција 

01.01 -31.03.2022. Индекс 

реализација 

/план 
 

 

План 

 

Реализација 

1 Хуманитарне активности 75.000     95.000 126,67 

2 Репрезентација 100.000     70.582 70,58 

3 Реклама и пропаганда 75.000     110.250 147,00 

     Средства за хуманитарне активности су реализована у додели награда по основу 

литерарног и ликовног конкурса за Дан вода и у исплаћеној помоћи Здравственом центру 

Ужице. 

     Трошкови који су у табели наведени као реклама и пропаганда су трошкови огласа и 

објава вести из делатности ЈКП“ Водовод“.Трошкови репрезентације су у складу са 

планираним. 

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 

    Укупна инвестициона улагања у првом кварталу износе 1.128.455 динара и мања су од 

планираних за исти период.У опрему је уложено 935.820 динара а у теконструкцију 

водоводних и канализационих линија и прикључака 192.635 динара  

 

10.  КРЕДИТИ И ЗАДУЖЕНОСТ     

     ЈКП“ Водовод“ није кредитно задужен. 
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11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ 

 потраживања обавезе судски спорови 

до 3 месеца 64.527.048 20.076.944  

од 3 до 12 месеци 110.396.892 4.955.655  

дуже од 12 месеци 32.965.301   

укупно 207.889.241 25.032.599 5.270.000 

 

  Обавезе до три месеца подразумевају добављаче који су у валути,без кашњења у 

плаћању.Дуже од три месеца је износ полисе осигурања који се плаћа у месечним ратама 

као и примљени аванси за послове који су у току  и коначне фактуре нису издате. 

  Судски спорови су наведени у крајње произвољним износима. Ради се о таквим 

споровиме где је немогуће са прецизношћу утврдити крајњи резултат нити тачну процену 

поступка. 

  У току је поступак по тужби девет радника за накнаду дела регреса за годишњи одмор и 

топлог оброка.Номинални износ није велики али судски трошкови потенцијално могу 

прећи наведену вредност.А уз то треба имати у виду могућност да и остали радници 

поднесу тужбе у случају успеха ових првих. 

 

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 

   Период 01.01.-31.03. 2022.године су обележиле  континуиране  активности на даљем 

подизању технолошке способности фабрике за прераду и производњу воде и испоруци 

пијаће воде са акумулације „Врутци“.Уз велике напоре због појачаног присуства алги у 

сировој води као и одсуства значајног броја запослених изазваног пандемијом вируса 

КОВИД 19 реконструисано и дограђено постројење је у потпуности задовољило 

постављене циљеве.У читавом периоду је потрошачима испоручивана хигијенски 

исправна вода за пиће у складу са важећим законским прописима.Успостављањем 

континуираног мониторинга акумулације обезбеђено је дугорочно стабилно снабдевање 

пијаћом водом становништва и привреде.ЈКП „Водовод“ је у овом периоду исказао 

губитак у пословању који је проузрокован искључиво објективним околностима(раст цена 

репроматеријала и делом зарада запослених)али је  и даље задржао стабилан ниво 

ликвидности што омогућује даље улагање у објекте и опрему водсанбдевања.Период 

01.01.2022-31.03.2022.године обележио је низак ниво инвестиционих  активности које су 

сезонског карактера, неостварени планирани приходи али и изузетно тешко контролисан 

раст трошкова због нетабилне ситуације на тржишту(не поштовање тендерских уговора од 

стране добављача). Неповољна старосна и кадровска структура запослених је и даље 

присутна.Да би се у текућој години остварио планирани  пословни резултат, неопходно је 

извршити попуну потребног кадра али и објективно и стручно проанализирати и 

рационализовати све елементе пословања,првенствено цена воде и кананлизације како би 

се надокнадио недостатак прихода.Тиме би се уз континуирано праћење свих инпута 

обезбедио нешто спорији раст трошкова  а тиме и стабилизовао  пословни резултат 
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ЈКП" БИОКТОШ" 

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ 

Пословно име: ЈКП Биоктош 

Седиште: Ужице 

Претежна делатност: 38.11. скупљање отпада који није опасан 

Матични број: 07156421 

ПИБ:101501733 

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије 

Основне делатности ЈКП Биоктош су изношење смећа, чишћење и прање улица и јавних 

површина, одржавање и уређење јавних зелених површина, пружање пијачних, погребних 

и паркинг услуга. Осим наведених делатности предузеће се бави производњом и продајом 

цвећа, куповином и продајом погребне опреме и одржавањем комуналне опреме. 

Предузеће обавља и послове пројектовања зелених површина . 

Годишњи програм пословања за 2022. годину усвојен је 28.12.2021. године (Скупштина 

града Ужица). 

Посебан Годишњи програм пословања за 2022. годину усвојен је 28.12.2021. године 

(Скупштина града Ужица). 

 

 

          

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 

 

          Предузеће је у периоду јануар-март текуће године реализовало пословне активности 

у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2022.годину. 

Наглашавамо, да су послови одржавања чистоће јавних површина, одржавања 

зелених површина и пијачних услуга сезонског карактера и утичу на укупне резултате 

пословања. 

Сезонски карактер пословања предузећа утиче и на кретање ликвидности у 

пословању, а проблем је и у мањку непосредних извршилаца за обављање основних 

комуналних делатности, као и старосна структура постојећих извршилаца. 

Обим уговорених радова се не смањује чак и када на тим пословима нема довољно 

извршилаца и када се за ту намену издваја недовољно средстава, као и у ванредним 

околностима. 

 

1.БИЛАНС УСПЕХА 

 

Биланс успеха за период 01.01.2022 до 31.03.2022. године у динарима 

 

Р.бр. Позиција План 

01.01.-

31.03.2022. 

Реализација 

01.01.-

31.03.2022. 

Индекс 

 

 Укупни приходи (1+2+3) 138.118.000 117.194.000 85 

1 Пословни приходи 136.058.000 116.087.000 76 

2 Финансијски приходи 350.000 317.000 91 

3 Остали приходи 1.710.000 790.000 47 

 Укупни расходи (1+2+3) 127.538.000 110.932.000 87 

1 Пословни расходи 122.568.000 107.362.000 88 
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2 Финансијски расходи 1.125.000 863.000 77 

3 Остали расходи 3.845.000 2.707.000 71 

 Резултат пре опорезивања-добитак 10.580.000 6.262.000 59 

 

Пословни приходи мањи су од плана  за исти период. Највећи утицај на ово 

смањење је код прихода од паркинг сервиса и зелене пијаце. У оквиру ових прихода 

планирани су и приходи од донације (пројекат SUBREC). Пројекат је завршен у јануару 

2021. године. Предузећу није уплаћен део износа од кофинансирања у износу од 18.696,85 

€ који је планиран у првом кварталу 2022. године, 

Укупни остали приходи реализовани 47% и односе се на приходе од накнаде штете, 

наплаћених трошкова спорова, приход од примљеног рабата... 

Остварени пословни расходи 88% од планираног износа, последица је реализације 

набавки у складу са финансијским могућностима предузеће као и уговарања нижих цена 

од планираних, 

 

 

 

2. БИЛАНС СТАЊА 

 

Биланс стања на дан 31.03.2022.године у динарима 

 

Р.бр. Позиција План на дан 

31.03.2022. 

Реализација на 

дан 

31.03.2022. 

Индекс 

 Укупна актива (1+2+3) 465.900.000 471.351.000 101 

1 Уписани а неуплаћени капитал и 

стална имовина (класа 0) 

 

329.769.000 

 

337.302.000 

 

102 

2 Залихе и стална средства 

намењена продаји (класа 1) 

19.141.000 18.981.000 99 

3 Краткорочна 

потраживања,новчана средства и 

активна временска разграничења 

(класа 2) 

 

116.990.000 

 

115.068.000 

 

98 

 Укупна пасива (1+2) 465.900.000 471.351.000 101 

1 Капитал (класа 3) 380.669.000 376.769.000 99 

2 Дугорочна резервисања,обавезе и 

пасивна временска разграничења 

(класа 4)                                                                                        

 

85.231.000 

 

94.582.000 

 

111 

 

Позиција из биланса стања, уписани а неуплаћени капитал и стална имовина, 

реализована је у већем износу од планираног . До одступања је дошло јер је реализована 

инвестиција из 2021.године. 

План и реализација залиха и сталних средстава намењених продаји се разликују за 1%, 

што значи да је реализовано у складу са планом. 

Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничена су 

реализована у складу са планом.  

 

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
Готовина на крају обрачунског периода износи 13.284.000,00 дин. 
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Прилив готовине из пословних активности је мањи од планираног због неостварених 

прихода паркинг сервиса и зелене пијаце, 

Одлив готовине из пословних активности је мањи од планираног. Највеће одступање је 

код исплате личних примања. 

Прилив готовине из активности инвестирања као и одлив готовине из активности 

инвестирања се знатно разликују од планираног из разлога реализације набавке из 

претходне године, 

Прилив готовине из активности финансирања се разликује због реализације кредита за 

реализацију набавке из претходне године. 

 

 

 

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ  

 

Трошкови запослених за период 01.01.2022-31.03.2022. године, у динарима 

 

Р.бр. Позиција План 

01.01.-31.03.2022. 

Реализација 

01.01.-31.03.2022. 

Индекс 

1. Маса зарада бруто 2 62.167.420 58.948.976 95 

2. Накнаде по уговору о 

привременим и повременим 

пословима 

1.875.000 1.879.714 100 

3. Накнаде члановима Надзорног 

одбора 

207.498 199.386 96 

4. Превоз запослених на посао и 

са посла 

2.125.000 1.905.941 90 

5. Дневнице на службеном путу 125.000 66.490 53 

6. Јубиларне награде  / / / 

7. Отпремнине за одлазак у 

пензију 

1.075.000 309.764 29 

8. Помоћ радницима и породици 

радника 

1.200.000 348.539 29 

9. Стипендије 225.000 146,250 65 

 

Због одласка радника на боловање преко 30 дана и мањка радника у условима забране 

запошљавања ангажован је минимални број радника који су делимично надоместили 

неопходан број извршилаца за нормално обављање послова. 

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

Укупан број запослених на неодређено време на дан 31.03.2022. године је 192 

(један радника је раскинуо радни однос), број запослених на одређено време је 18 радника 

(на замени болесних и одсутних преко 30 дана; због повећаног обима посла).Мањак 

радника односно непосредних извршилаца на терену у условима контроле запошљавања у 

јавном сектору, надокнађује се ангажовањем радника  по уговорима о привременим и 

повременим пословима, ангажовањем агенција за одређене послове или предузеће само 

ангажује извршиоце. 
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6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА 

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.- 31.03.2022* 

      у динарима 

  

План Реализација 

Бруто 1 Нето Бруто 1 Нето 

Запослени без 

пословодства 

Најнижа 

појединачна 

зарада 

61.756 45.121 65.540 47.873 

Највиша 

појединачна 

зарада 

134.320 95.988 133.057 95.202 

Просечна зарада 98.038 70.555 99.299 71.538 

Пословодство 

Најнижа 

појединачна 

зарада 

140.478 100.405 122.118 87.535 

Највиша 

појединачна 

зарада 

150.178 107.205 142.451 101.788 

Просечна зарада 145.328 103.805 132.285 94.662 

      

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља  

 

 

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

Субвенције и остали приходи из буџета нису планирани у периоду 01.01.-31.03.2022. 

године. 

 

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

 

Р.бр. Позиција План                                         

01.01.-31.03.2022. 

Реализација                         

01.01.-31.03.2022. 

Индекс 

1. Спонзорство 31.000 25.000 81 

2 Донације 100.000 10.000 10 

3. Репрезентација 120.000 54.799 46 

4. Реклама и пропаганда 60.000 16.000 27 

 

Средства за посебне намене су реализоване у складу са планираним, а све у складу са 

потребама. 
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9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 

Стање кредитне задужености на дан 31.03.2022. износи 217.230 евра што је у 

противдинарској вредности 25.579.006 динара. Предузеће је способно да измирује обавезе 

по кредитима. 

 

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 

 Реализована инвестициона улагања за  период јануар-март 2022. године износе 9.426.800 ( 

без ПДВ-а) и то: 

-дизалица од 3.930.000 динара 

-полуподземни контејнери у износу од 4.998.000 динара. 

-ваљак тарупа у износу од 498.800 динара 

 

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ 

На дан 31.03.2022. године потраживање Предузећа по разним основама износи 

151.786.372 динара, и то: 

-Потраживање од купаца износи 142.833.590 динара 

-Потраживање од радника износи   4.179.523 динара 

-Потраживање за више плаћен порез на добит износи 3.492.000 динара 

-Потраживања од разних фондова износи 1.281.259 динара. 

Старосна структура потраживања је приказана у Обрасцу 11. 

Обавезе Предузећа на дан 31.03.2022. године износе 19.642.112 динара. У обрасцу 

11 је приказана старосна структура обавеза према добављачима.  

Највећи број судских спорова се односи на накнаду штете.  

 

 

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНE 

Реализоване активности су у складу са планираним активностима у Програму 

пословања предузећа за 2022. годину. У складу са пословањем редовно се скупља и одвози 

смеће, чисте јавне градске површине и врше друге комуналне услуге, а у циљу очувања  

одговарајућег нивоа комуналних услуга. Предузимају се и активности очувања 

финансијске способности предузећа, од кога директно зависи и функционисање предузећа. 

  

 

 

ЈКП "НИСКОГРАДЊА" 

I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ 

 

Пословно име: Jавно комунално предузеће "Нискоградња" Ужице 

Седиште:  Ужице 

Претежна делатност:  42.11 Изградња путева и аутопутева 

Матични број:  07221436 

ПИБ:  100597962 

ЈББК:  81166 

Надлежно министарство:  Министарство Грађевинарства Републике Србије 
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Програм пословања за 2022. годину усвојен је одлуком Надзорног одбора број 01-7/1 од 

30.11.2021. године на који је Скупштина Града Ужица дала сагласност Решењем број 023-191/21 

од 28.12.2021. године. Прва измена Програма пословања за 2022. годину је усвојена одлуком 

Надзорног одбора под бројем 01-9/3-1 од 11.04.2022. године на који је Скупштина Града Ужица 

дала сагласност Решењем број 023-45/22 од 20.04.2022. 

 

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 

 

У току периода 01.01-31.03. 2022. године ЈКП Нискоградња, обављала је своје активности 

на: 

- зимском  одржавању путева и улица, 

-  летњем одржавању путева и улица. 

Пословне активности реализоване су на територији града Ужица. Механизација и опрема са 

којом предузеће располаже је дотрајала, тако да најбитније улагање, а у циљу квалитетног и 

благовременог обављања комуналне делатности која је предузећу поверена од стране Оснивача, 

јесте обнављање механизације и постројења. Tакoђе,  процес производње и пружања услуга 

умногоме зависи од квалитетно оспособљене радне снаге али и одговарајућег броја извршилаца. 

 

Индикатори производње 01.01.2022.-31.03.2022. 

Циљ/производ 

услуга 

2021.остварено  2022. план Q1 Q2 Q3 Q4 

Реализација у 2022. по кварталима 

Асфалтна маса 22.500 т 22.700т 3.500т    

Бетони  1.600м3 1.500м3 450м3    

Камени 

материјали 

25.000м3 27.000м3 5.000м3    

Одржавање  80.000 м2 90.000м2 12.000м3    

Изградња путева и 

улица 

80.000 м2 75.000м2 14.000м3    

Физичка и правна 

лица 

13.000 м2 15.000м2 1.900м3    

 
     Неки од најзначајнијих ризика како по вероватноћи тако и по ефекту на пословање су- 

недовољан број запослених, неисправност опреме, недостатак материјала и сировина, промена 

цена производа и сировина на тржишту. Специфичност наше делатности такође укључује и 

климатске услове као један од значајних ризика како по вероватноћи тако и по ефекту на 

пословање. Из тог разлога је веома значајно планирање и организовање пословања у различитим 

временским условима како летњим тако и у зимским условима. 
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1.БИЛАНС УСПЕХА 

 

Биланс успеха за период 01.01.2022 до 31.03.2022. године у динарима 

 

р.бр. Позиција План Реализација Индекс 

реал./план. 

I Укупни приходи(1+2+3) 

 

98.109.000   108.029.000  

 

110       

1 Пословни приходи 97.609.000  

  

107.890.000    111      

  

2 Финансијски приходи 125.000    31.000         25         

3 Остали приходи 375.000     108.000       29        

II Укупни расходи (1+2+3) 97.764.000     95.987.000       98        

1 Пословни расходи 97.189.000     95.930.000        99  

 

2 Финансијски расходи 250.000    37.000        15      

 

3 Остали расходи 325.000  

 

20.000        6      

I-II Резултат пре опорезивања-

добитак 

 

345.000    12.042.000        3490   

 

 
Финансијски приходи реализовани 25%, потраживања су наплаћена у року и нису реализовани 

приходи по овом основу које смо првобитно планирали. 

Остали приходи реализовани 29%, који су у највећем проценту исказани по основу наплаћених 

индиректно отписаних потраживања од купаца, и по основу наплате штете од правних  и физичких 

лица, који у овом периоду нису наплаћени у износу у коме су планирани.  

Финансијски расходи реализовани 15%, а односе се на обрачун затезних камата од стране 

добављача за неизвршавање доспелих обавеза у  року, као и камате за коришћење кредита банке . 

Обавезе према добављачима у посматраном периоду извршаване су у складу са уговореним 

роковима плаћања и стога имамо и мањи индекс од планираног. 
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 Остали расходи реализовани 6% и односе се на обезвређивање потраживања од купаца која су 

старија од годину дана а за која се по Закону о рачуноводству врши исправка вредности на основу 

процене наплативости потраживања, као и трошкове накнаде штете трећим лицима на основу 

осигурања од одговорности из делатности.У овом периоду нисмо реализовали планиране 

активности. 

 

2.БИЛАНС СТАЊА 

 

Биланс стања на дан 31.03.2022.године у динарима 

 

 

р.б Позиција 

 

План Реализац. Индекс 

Реал./пла

н. 

 Укупна актива (1+2+3) 

 

 

125.731.000    190.164.000       151      

1. Уписан а неуплаћени капитал и стална 

имовина (класа 0) 

 

71.425.000      84.168.000        118   

 
2. Залихе и стална средства намењена продаји 

( класа 1) 

  

18.515.000 

  

20.999.000 

 

113       
3. Краткорочна потраживања , новчана 

средства и авр(класа 2) 

  

35.791.000  

 

84.997.000        

 

237     
 Укупна пасива (1+2) 

 

 

125.731.000  190.164.000  151  

1. Капитал ( класа3 ) 73.473.000   120.303.000 164  

2. Дугорочна резервисања, обавезе и ПВР. 52.258.000  69.861.000  133  

 
        Реализација залиха материјала,резервних делова,алата и плаћених аванса за залихе и услуге  

је  113%,   разлог повећања реализације у односу на план је набавка материјала за производњу и 

потребе градилишта у растућим потребама које долазе са повећаним обим пословних активности 

као и раст цена на тржишту које је тешко предвидети . 

      Реализација за краткорочна потраживања,новчана средства и АВР је 237%.  На крају 

посматраног периода остварен је прилив новчаних средстава по основу краткорочних 

потраживања од купаца (прилив новчаних средстава од Града Ужица за  испостављене ситуације 

за  одржавање  и реконструкцују путева и улица) у знатно већем износу у односу на план. 

     Повећање капитала је резултат оствареног резултата тј.  нераспоређеног добитка текуће године 

који није био у том износу планиран. 

      Обим посла и набавка материјала за редовно пословање условила је и повећање краткорочних 

обавеза тј.повећање обавеза према добављачима.  

 

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

Готовина на крају обрачунског периода износи   27.535.000,00 динара.Приливи и одливи су у 

складу са планом за прва три месеца. Одступање се јавља код готовине на почетку обрачунског 

периода што доводи до последичног раста готовине на крају обрачунског периода . Готовина на 
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почетку обрачунског периода је виша у односу на план због прилива новчаних средстава по 

основу ситација за одржавање од стране Града. 

 

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

Трошкови запослених за период 01.01.2022-31.03.2022. године, у динарима 

 

 

Редни бр. Позиција План Реализација Индекс 

Реал./план. 

1. Маса бруто 2 36.408.767  

 

33.656.231  92      

2. Накнаде по уговору о 

делу 

/ / / 

3. Накнаде по уговору о 

привременим и 

повременим 

пословима 

/ / / 

4. Накнаде члановима 

надзорног одбора 

205.000  203.107  99     

5. Превоз запослених на 

посао и са посла 

1.000.000  785.511  78    

6. Дневнице на 

службеном путу 

50.000    5.234    10   

7. Отпремнина за 

одлазак у пензију 

                            

8. Помоћ радницима и 

породици радника 

3.000.000   2.594.200     86   

9.. Стипендије 100.000   52.380  

 

52   

 

 

5.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 
      Укупан број запослених у ЈКП “Нискоградња“ на дан 31.03.2022. је 120 запослених. На  

неодређено време ангажовано је 95 запослених а на одређено  25 запослених . Планирани број 

запослених за овај период је 131. Реализација на дан 31.12.2021. је 119.  

 

6. РАСОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА 

     Планиране и исплаћене зараде су усклађене. Предузеће је израдило измену Програма 

пословања за 2022. где је план зарада такође укључен а исплаћене зараде прате планиране.  
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7.СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

      Планом нису предвиђене па нема ни реализације субвенција као ни осталих прихода из 

буџета. 

 

8.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

 

 

Р.бр. Позиција план реализација Индекс 

Реал./план 

1. Донације  50.000    20.000   40 

2. Репрезентација  100.000    83.120  83  

3. Реклама и пропаганда  25.000  5.000  20  

 

 

     За хуманитарне активности исплаћена су средства за помоћ удружењима и суграђанима 

у оквиру хуманитарних активности. Средства за рекламу и пропаганду односе се на 

рекламирање у локалним медијима, планом је опредељен виши износ али смо у овом 

тромесечју спровели уштеде на овој ставци. 

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 

     У посматраном периоду су набављена основна средства и извршена су улагања на 

нашем постројењу тј. асфалтно-бетонској бази. Набављено је теретно возило ФАП  

вредности 1.000.000 динара, видео надзор вредности 209.203 динара, путничко возило 

половно вредности 500.600 динара, виљушкар вредности 529.331 динара ,  теретно возило 

Ивеко вредности 4.250.000 динара и електрохидраулични уређај за снежни плуг за 

45.000динара. 

 

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 

      Предузеће по потреби користи дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу од 

5.000.000,00 динара. Taкође, предузеће се додатно задужило у износу од 9.000.000,00 

динара за набавку опреме-утоваривача и мини багера у 2020. где отплата кредита иде по 

плану и у првом кварталу 2022. 

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ 

    У току су парнични поступци ради накнаде штете који су у току у вредноси од 

1.357.500 динара. Води се 6 парничних поступака ради накнаде нематеријалне штете 

услед повреда задобијених падом  услед снега и леда на улицама . 

    Потраживања до 3 месеца износе 47.403.538 динара, а потраживања дужа од 12 месеци 

су у износу од 5.329.554 динара. 

    Обавезе до 3 месеца чине 33.847.655 динара од укупних обавеза које износе 39.922.655. 

динара. Обавезе које доспевају преко 12 месеци износе 6.075.000 динара. 
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III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 

У посматраном периоду 01.01.2022. – 31.03.2022. предузеће је остварило добит од 

12.042.000 динара. Из извештаја о пословању може се закључити да нема поремећаја у 

пословању Јавног предузећа Нискоградња у посматраном периоду иако су на тржишту 

веома изазовне пословне околности.  У првом кварталу је премашем план у значајном 

износу у односу на план. Разлог јесу и нижи износи осталих и финансијских расхода али и 

раст пословних прихода. У првом кварталу је уплаћен у буџет Града Ужица и 1% исказане 

добити из 2020. Године у износу од 312.642,14 динара 

 

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"  

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ 

Пословно име:  Јавно комунално предузеће  „Градска Топлана Ужице“ 

Седиште: Ужице 

Претежна делатност: 3530 - Снабдевање паром и климатизација 

Матични број: 07317743 

ПИБ: 101501320 

Надлежно министарство: - Министарство енергетике и  Министарство државне управе и 

локалне самоуправе 

Претежна делатност ЈКП “Градска топлана Ужице”  је дата под шифром делатности 35.30 

- Снабдевање паром и климатизација. Претежна делатност обухвата производњу и 

дистрибуцију паре и топле воде за грејање и друге сврхе. 

Предузеће је основано и за обављање следећих делатности:  

- Чишћење објеката - димничарске услуге; 

- Пројектовање грађевинских и других објеката; 

- Постављање цевних инсталација; 

- Постављање електричних инсталација и опреме; 

- Остале инсталационе радове; 

- Превоз робе у друмском саобраћају; 

- Трговину на велико чврстим, течним и гасовитим горивом и сличним производима; 

- Трговину на велико металном робом, цевима, уређајима и опремом за централно грејање;  

- Инжењеринг. 

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању 

претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.  

Годишњи програм пословања ЈКП „Градска топлана Ужице“ за 2022. Годину је усвојен 

одлуком Надзорног одбора број 1319-2 од 30.11.2021. године на који је Скупштина града 

Ужица дала сагласност Решењем І број 023-177/21 од 28.12.2021. године. 

 

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА  

 

     У оквиру основне делатности, производња и снабдевање паром и топлом водом, 

грејани су корисници стамбеног, пословног и повлашћеног простора (школе: основне, 

средње, факултети, дечије установе, установе за социјални рад, здравствене установе, 

установе културе: музеј, историјски архив, галерија, библиотека и верски објекти), као и 

специфични корисници где је само градски базен. 
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1.БИЛАНС УСПЕХА 

 

 
 

   Финансијски приходи су за 32 % више од планираног, због више реализоване наплате 

камате утужених корисника грејања по дугу од раније. Остали приходи за 41 % више од 

планираног, јер су већи остварени приходи у односу на планиране  од  наплаћеног 

осигурања и приходи од наплаћених судских такси и од повраћаја предујма 

извршитељима.  

    Укупни расходи за 44 % већи од планираног. Губитак  је већи од плана  због драстично 

већих цена у извештајном периоду. Негативан пословни резултат је увек очекиван у првом 

кварталу године, јер је то период највеће потрошње енергената, а приход од грејања је 

распоређен током целе године. Тек на годишњем нивоу се може сагледати прави резултат 

пословања. 
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2.БИЛАНС СТАЊА 

 

Биланс стања на дан 31.03.2022.године  

 

 

     Реализована пословна имовина (укупна актива), као и пасива мањи  од планиране око 2 

% . Дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе  су 

веће од планираних за око 100 милиона динара (повучен је кредит за исплату енергената, а 

повећане су краткорочне обавезе из пословања и остале краткорочне обавезе). 

 

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

Реализован је прилив готовине из активности финансирања за период јануар-март 2022. 

год. повлачењем краткорочног кредита од 80 милиона динара за исплате енергената, а 

одлива готовине из активности финансирања није било.Исказан је нето прилив готовине 

из активности финансирања, као што је и  планирано.Готовина на крају обрачунског 

периода у износу од 15.250.000 динара. 

 

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 
 

Трошкови запослених за период 01.01.2022- 31.03.2022. у динарима 
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Зараде запослених су исплаћене у складу са законским прописима. 

 

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

       Укупан број запослених на неодређено време на дан 31.03.2022. године је 63 радника. 

У периоду јануар-март 2022. године су примљена 2 запослена на неодређено време (1 

инвалид као помоћни радник на одржавању и 1 референт термотехничких послова), 

Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони 

облик у систему града Ужица за 2020. годину је утврђено да ЈКП „Градска топлана“ има 

право да запосли 70 запослених на неодређено. На одређено време тренутно нема 

запослених (у І кварталу 2022. год. је истекао 1 уговор на одређено). 

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА 

Зараде запослених у првом кварталу 2022. године исплаћеване су у складу са 

Колективним уговором, Законом о раду (Сл. гл. РС број 24, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), 

Законом о буџетском систему (Сл. гл. РС број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13, 

108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16) и другим законима који уређују ову област и 

усвојеним Програмом пословања ЈКП «Градска топлана Ужице» Ужице за 2022. годину.  

 

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

ЈКП „Градска топлана Ужице“ никад није имала субвенције, па исте нису  ни планирале. 

 

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

 
Средства за посебне намене за период 01.01. 2022- 31.03.2022. у динарима 



23 
 

 

      Спонзорства, донације и средства издвојена у хуманитарне сврхе  исплаћена у износу 

од 148.335,00 динара за санацију грејања куће у Севојну изгореле у пожару, а планирана 

су у износу од 70.000,00. Исплаћена средства за посебне намене су знатно испод 

планираних услед смањења свих активности као последица епидемије изазване вирусом 

COVID-19. 

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 

      Планом инвестиција за период јануар-март 2022. године су предвиђена средства у 

износу од 16.880.000,00 динара. У овом периоду није било никаквих улагања у опрему 

котларница, топловода и подстаница. 

 

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 

    За 2022. годину је планирано кредитно задужење за набавку енергената у износу од око 

130 милиона динара. У периоду јануар-март 2022. године повучено је око 80 милиона 

динара кредита за набавку енергената. 

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ 

Потраживања предузећа чине:  

- потраживања од грађана (СОН) 

- потраживања од правних лица 

- потраживања од повлашћених (образовне и здравствене установе) 

- утужена потраживања од правних лица 

      Највећа су потраживања од грађана (СОН) и износе око 5 месечних реализација. 

Обавезе према добављачима се измирују у законски предвиђеном року.Предузеће у првом 

кварталу 2022. године као тужена страна није имало ниједан спор, а тужен је само 1 

корисник због неизмирења уговорених обавеза. 

 

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 

      Пословање Топлане је сезонског карактера: у зимским месецима у време грејне сезоне 

(6 месеци) се обрачунава утрошак енергената (ког нема у летњим месецима), а приход од 

грејања је обрачунат током целе године (12 месеци). Планиран је губитак за период  

јануар-март 2022. године у износу од 50.267.000,00 динара, а реализован је губитак у 

износу од 144.397.000,00 динара (лошији резултат је због већих расхода за енергенте 

услед знатног раста цена мазута и гаса у односу на планиране). 
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ЈКП “ДУБОКО“ 

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ 

Пословно име: JKП “Регионални центар за управљање отпадом Дубоко" Ужице 

Седиште: Ужице, Дубоко бб 

Претежна делатност: сакупљање отпада који није опасан 

Матични број: 20104279 

ПИБ: 104384299 

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 

Министраство заштите животне средине и Министарство привреде. 

Општине Ужице, Бајина Башта, Пожега, Ариље, Чајетина, Косјерић, Лучани и Ивањица су 

13.10.2005. године закључили Уговор 10 број 352-55/2005 о оснивању, изградњи и 

коришћењу Регионалне санитарне депоније Дубоко, којим су, као оснивачи, регулисали 

међусобна права и обавезе везане за оснивање, изградњу, финансирање и експлоатацију 

Регионалне санитарне депоније Дубоко. Дана 24.10.2005. године на основу Анекса 1, 

наведеном уговору је као оснивач приступила и Општина Чачак. 

Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2022. годину усвојен је одлуком Надзорног 

одбора број 15/3 од 06.12.2021. године. Решењем I број 023-190/21 од 28.12.2021. године 

Скупштина Града Ужица је дала сагласност на Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице 

за 2022. годину. 

 
II OБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА  

     

    У Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице комунални отпад допрема се 

камионима ЈКП "Дубоко" Ужице из следећих локалних самоуправа: града Чачка и општина 

Ивањице, Пожеге, Бајине Баште, Лучана, Ариља и Чајетине. Комунални отпад из града Ужица 

сакупља и довози ЈКП "Биоктош" Ужице. Из општине Косјерић комунални отпад сакупља и 

довози ЈКП "Елан" Косјерић.  

У табели 1. дат је преглед допремљених количина отпада из свих локалних самоуправа оснивача 

од 01.01.- 31.03.2022. године. 

 

Табела 1. Количине примљеног отпада из локалних самоуправа по месецима у 2022. години                                                                                                                                                                                              

у тонама 

Пријем (t) Ужице Чачак Ивањица Пожега 
Бајина 

Башта 
Лучани Ариље Чајетина Косјерић Остало Укупно 

2011-2021 203,413.62 284,236.13 52,101.52 59,417.84 42,909.90 29,841.49 38,612.70 50,892.17 20,830.04 10,697.21 792,952.62 

Јануар 2022 1,488.76 2,087.54 457.86 449.90 499.10 240.36 306.44 873.36 137.16 84.38 6,624.86 

Фебруар 2022 1,552.70 2,443.04 502.22 512.22 547.74 259.24 314.78 740.88 153.30 121.14 7,147.26 

Март 2022 1,708.08 2,627.72 503.38 722.36 520.16 296.82 345.06 659.34 164.24 194.98 7,742.14 

Укупно 2022 4,749.54 7,158.30 1,463.46 1,684.48 1,567.00 796.42 966.28 2,273.58 454.70 400.50 21,514.26 

Укупно 208,163.16 291,394.43 53,564.98 61,102.32 44,476.90 30,637.91 39,578.98 53,165.75 21,284.74 11,097.71 814,466.88 
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     На основу Одлуке Управног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице бр. 93/4 од 25.12.2015. године, ради 

се улазна контрола квалитета примарно селектованог отпада. У складу са тим, у прва три месеца 

2022. године, признато је 567,92 тона, што је 45,65% од укупно пријављене количине примарно 

селектованог отпада која износи 1.244,12 тона. Због високог нивоа нечистоћа (зелени отпад, 

грађевински отпад, кухињски отпад, влага, пиљевина, земља, пепео и сл.) није признато као 

примарно селектовани отпад 99,44 тона из града Чачка, 122,18 тона из града Ужица и 9,42 тона из 

општине Бајина Башта. 

    Одлагање отпада се врши на привременом одлагалишту јер је тело депоније у потпуности 

попуњено, а пројекат проширења за ново тело депоније још није завршен.  

    У оквиру програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина, у сарадњи са 

"Регионалном развојном агенцијом Златибор" Ужице, припремљен је и предат на оцену предлог 

пројекта вeзан за успостављање система управљања кабастим отпадом на територији градова 

Ужица и Тузле (Bulky Waste Less). Пројекат је одобрен и уговор са донатором је потписан 

29.12.2020. године. Реализација пројекта је отпoчела 01.03.2021. године, а предвиђено време 

трајања пројекта је 18 месеци. Водећи апликант на пројекту је ЈКП "Дубоко" Ужице, а партнери на 

пројекту су ЈКП "Комуналац" Тузла и "Центар за екологију и енергију" из Тузле.  

     Средства из ИПА фонда су искоришћена за набавку неопходне опреме (2 шредера за ситњење 

кабастог отпада, 40 контејнера за размештај по насељима два града). Паралелно са активностима 

техничког карактера, планиране су и реализују се активности везане за информативно промотивну 

кампању.  

1. БИЛАНС УСПЕХА 

 

Биланс успеха за период 01.01.2022. до 31.03.2022.године у динарима 

    
у  динарима 

Р.бр. Позиција 

01.01.2022.-31.03.2022. Индекс 

реализација 

31.03.2022./план 

31.03.2022. 
План  Реализација 

I Укупни приходи (1+2+3) 96,896,000 66,579,976 69 

1. Пословни приходи 93,077,000 65,325,804 70 

2. Финансијски приходи 575,000 211,824 37 

3. Остали приходи 3,244,000 1,042,348 32 

II Укупни расходи (1+2+3) 96,838,000 71,817,044 74 

1. Пословни расходи 96,156,000 71,790,072 75 

2. Финансијски расходи 50,000 4,034 8 

3. Остали расходи 632,000 22,938 4 

III 
Резултат пре 

опорезивања 
58,000 -5,237,068 -9029 

 

    Пословни приходи реализовани су у мањем износу од планираних вредности. Приходи од 

депоновања у директној су вези са количином допремљеног отпада. Наведени приходи умањени су 

за вредност признатог примарно селектованог отпада. Приходи од продаје селектованог отпада 

остварени су у планираном износу и поред чињенице да се и даље већински допрема примарно 
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неселектован отпад. Из таквог отпада много је теже издвојити квалитетне материјале прихватљиве 

за потенцијалне купце.  И поред чињенице да је приликом фактурисања у првом кварталу 

примењена нова цена за основну услугу и да су пословни расходи реализовани у мањем износу од 

планираних предузеће је остварило губитак у износу од 5.237.068,00 динара. Уколико не буде 

драстичних повећања цена нарочито горива и електричне енергије планиране активности у 

наредном периоду омогућиће исказивање позитивног резултата. 

 

2.БИЛАНС СТАЊА 

 

Биланс стања на дан 31.03.2022. године у динарима 

 

   
у динарима 

Р.бр. Позиција 

01.01.2022.-31.03.2022. Индекс 

реализација 

31.03.2022./план 

31.03.2022. 
План  Реализација 

I Укупна актива (1+2+3) 1,761,756,000 1,545,910,000 88 

1. 
Уписани а неуплаћени капитал и 

стална имовина (класа 0) 
1,604,001,000 1,436,588,000 90 

2. 
Залихе и стална средства 

намењена продаји (класа 1) 
10,279,000 9,274,000 90 

3. 

Краткорочна потраживања, 

новчана средства и активна 

временска ограничења (класа 2) 

147,476,000 100,048,000 68 

II Укупна пасива (1+2) 1,761,756,000 1,545,910,000 88 

1. Капитал (класа 3) 757,522,000 534,103,000 71 

2. 

Дугорочна резервисања, обавезе и 

пасивна временска разграничења 

(класа 4) 

1,004,234,000 1,011,807,000 101 

 

    Укупна актива у билансу стања реализована је у оквиру планираних активности. Краткорочна 

потраживања знатно су мања од планираних због мањег стања готовине од планиране вредности. 

Разлог за овако исказани износ је померање рокова за реализацију инвестиционих активности за 

наредни период. У исказаним позицијама биланса стања капитал је мањи од планираног због 

исказаног текућег губитка и корекције нераспоређене добити из претходних година по препоруци 

екстерне ревизије. Обавезе према добављачима су знатно мање од планираних због касније 

реализације планираних набавки, а одложени приходи су повећани због промене начина 

евиденције уплата оснивача за рате кредита, којима је финансирана изградња тела депоније. 

 

 

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

      Готовина на крају обрачунског периода је износи 51.678.062,00 динара. Одлив готовине из 

активности инвестирања и прилив готовине из активности финансирања знатно одступају од 

планираних због померања рокова за реализацију радова на стабилизацији и проширењу тела 

депоније. Наведене чињенице утицале су и на мање исказану готовину у односу на планирану на 

крају обрачунског периода. 
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4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

Трошкови запослених за период од 01.01. до 31.03.2022. године у динарима 

 

    Трошкови запослених су реализовани у оквиру планираних вредности сем број ангажованих 

лица по основу других уговара. Планираном је предвиђено ангажовање три лица по основу 

дуалног образована а у извештајном периоду ангажовано је пет лица. Већи број ангажованих лица 

није повећао износ исплаћене накнаде физичким лицима по основу дуалног образовања који је 

реализован у оквиру планираних вредности. 

 

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

    Укупан број запослених у ЈКП "Дубоко" Ужице на дан 31.03.2022. године је 94 од чега на 

неодређено време 83 запослених, а 11 запослених на одређено време. Један запослени је именован 

на јавну функцију због чега му радни однос мирује до престанка мандата.  

   
у  динарима 

Р.б. Позиција 

01.01.2022.-31.03.2022. Индекс 

реализација 

31.03.2022./план 

31.03.2022. 
План  Реализација 

1. Маса зарада бруто 2 29,867,697 27,221,852 91 

2. Накнаде по уговору о делу 284,742 284,740 100 

3. 

Накнаде по уговору о 

привременим и повременим 

пословима 

555,000 264,837 48 

4. 
Накнаде члановима 

Надзорног одбора 
206,226 204,938 99 

5. 
Превоз запослених на посао 

и са посла 
1,484,670 1,132,651 76 

6. 
Дневнице на службеном 

путу 
117,252 26,170 22 

7. 
Накнаде трошкова на 

службеном путу 
31,000 5,080 16 

8. 
Смештај и исхрана на 

терену 
39,000 0 0 

9. Јубиларне награде 0 0 0 

11. 
Помоћ радницима и 

породици радника 
2,699,453 2,147,757 80 

12. 

Остале накнаде трошкова 

запосленима и остали 

физичким лицима 

791,349 0 0 
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6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА 
    Зараде запослених у првом кварталу 2022. године исплаћиване су у складу са Правилником о 

раду, Законом о раду (Сл.гл.РС број 24, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Законом о буџетском систему 

(Сл.гл. РС број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16) и 

другим законима који уређују ову област и усвојеним Програмом пословања ЈКП "Дубоко" Ужице 

за 2022. годину. 

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

    Субвенције и остали приходи из буџета нису планирани у 2022.год. 

 

 

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

Средства за посебне намене за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године у динарима 

 

   
у  динарима 

Р.б. Позиција 

01.01.2022.-31.03.2022. Индекс 

реализација 

31.03.2022./план 

31.03.2022. 
План  Реализација 

1. Хуманитарне активности 39,000 0 0 

2. Репрезентација 125,000 59,009 47 

3. Реклама и пропаганда 86,500 86,715 100 

 

9.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 

ЈКП "Дубоко" Ужице није кредитно задужено. 

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 

     У извештајном периоду реализовано су следеће инвестиције: Набавка санитарног 

компактора за сабијање отпада у износу од 32.797.000,00 динара, набавка шест аброл 

контејнера од 32 m3 у износу од 5.172.000,00,00 динара. Расписана је набавка две 

приколице за транспорт аброл контејнера. Завршена је легализација (озакоњење) објекта 

административна (пословна) зграда. Почели су радови на изградњи Едукативног центра – 

Сеница. У извештајном периоду потписан је уговор са ЕБРД и Министарством за заштиту 

животне средине за стабилизацију и проширење тела депоније, модернизацију центра за 

селекцију, набавка транспотних средстава (камиона, приколица и контејнера), изградња 

постројења за механичко биолошки третман и изградња постројења за пречишћавање 

процедних депонијских вода. У току је процедура за избор консултанта који ће пратити 

реализацију Уговора. 

 
11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ 

   Потраживања предузећа се састоје из редовних потраживања и потраживања у извршном 

поступку. Редовна потраживања која се састоје од:потраживања за услугу депоновања од јавних 

комуналних предузећа и буџета локалних самоуправа оснивача , потраживања за услугу 

депоновања од осталих правних лица ,потраживања од купаца селектованог отпада ,потраживања 

од оснивача по основу инвестиција, депоновања и отплате кредита ЕБРД.  

     Потраживања у извршном поступку која се састоје од: потраживања за услугу депоновања 

правним лицима на територији Града Ужица, потраживања за услуге депоновања физичким 

лицима на територији Града Ужица (СОН) За део потраживања која нису наплаћена у 
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уговореном року уговорено је плаћање на рате. Обавезе према добављачима се измирују у 

законски предвиђеном року. 

У извештајном периоду у току су следећи спорови од значаја за предузеће: 

- Накнада штете због неизвршења уговорне обавезе од стране једног од оснивача предузећа. 

У току је поступак по жалби тужене на првостепену пресуду којом је усвојен тужбени 

захтев ЈКП "Дубоко" Ужице. 

- Утврђивање накнаде за административно пренету непокретност по предлогу ЈКП "Дубоко" 

Ужице и Града Ужица. У току је поступак по жалби Града Ужица као предлагача на решење 

којим је утврђена висина накнаде. 

- Управни спор по тужби ЈКП "Дубоко" Ужице за поништај решења о одбијању захтева за 

рефакцију плаћење акцизе на деривате нафте и биогорива. 

 

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 

И поред исказаног губитка, у извештајном периоду није било поремећаја у текућој ликвидности. У 

посматраном периоду предузеће је имало отежане могућности организације рада због одсуства 

запослених по основу боловања (табела 6). И поред тога није било поремећаја у технолошком 

процесу рада.   

      

ЈП "СТАН" 

 

I  ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ 

Пословно име:   Јавно предузеће "Стан" Ужице 

Седиште:   Ужице, Марије Маге Магазиновић број 7 

Претежна делатност:   81.22 

Матични број:   07382685 

ПИБ:    101624709 

Надлежно министарство:  Министарство локалне самоуправе 

Јавно предузеће „Стан” Ужице основала је Скупштина општине/града Ужице ( у даљем 

тексту: оснивач) 1990. године. Предузеће је преузело права и обавезе СИЗ становања 

општине T. Ужице, као правног следбеника раније постојећег Стамбеног предузећа 

„Стан“, основаног 1965. године. 

Програм пословања ЈП „Стан“ за 2022. годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора број 

1165/2 од 30.11.2021. године на коју је сагласност дала Скупштина града Ужице решењем 

I број 023-181/21 од 28.12.2021.године (Сл.лист града Ужица 61/21) 

 

 

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 

 

     У Предузећу су у извештајном периоду обављани послови текућег и инвестиционог 

одржавања стамбених зграда, а у вези са овим пословима: послови везани за закључивање 

уговора о одржавању стамбених зграда, послови евиденције/ажурирања стамбених зграда 

које одржава предузеће, станова и пословног простора (локала) у стамбеним зградама и 

њихових власника/корисника, затим послови утврђивања и обрачуна учешћа власника 

станова и локала у трошковима одржавања стамбене зграде са пословима редовне и 

принудне наплате трошкова одржавања заједничких делова стамбених зграда (заједнички 

простори, грађевински елементи, инсталације уређаји,и опрема), као и послови 

утврђивања и наплате закупнине за неоткупљене станове. Предузеће у оквиру основне 

делатности одржава око 380.000 м
2 

стамбеног и пословног простора у 390 стамбених 

зграда. Пословање предузећа у основној делатности је у непосредној вези са радом органа 
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стамбених заједница и висином средстава на њиховим аналитичким књиговодствем 

картицама. Реализација је у великој мери условљена активностима стамбених заједница, 

односно њиховим налозима за извођење радова одржавања. Укупан број запослених у 

предузећу на дан 31.03.2022. године је 50, од тога директор, 41 запослена на неодређено 

време и 8 запослених на одређено време. Број радних места по систематизацији је 51.  

Предузеће је у извештајном периоду ангажовало три радника по уговору о привременим и 

повременим пословима.     

1.БИЛАНС УСПЕХА 

 

Биланс успеха за период 01.01. – 31.03.2022. године динарима 

 

Р.бр. 

 

Позиција 

01.01.-31.03.2022. Индекс реализације 

реализација/план 

 

План Реализација 

I Укупни приходи (1+2+3) 36.720.000      

118.510.000 

30.003.925 81,71 

1 Пословни приходи 36.000.000 29.730.147 82,58 

2 Финансијски приходи 520.000 192.711 37,06 

3 Остали приходи       200.000 81.067 40,53 

II Укупни расходи (1+2+3) 36.652.000            

129.685.000 

33.032.451 90,12 

1 Пословни расходи     33.217.000 29.718.997 89,47 

2 Финансијски расходи     35.000 9.988 28,54 

3 Остали расходи         3.400.000 3.303.466 97,16 

III Резултат пре опорезивања 68.000              

125.000 

-3.028.526 -4.453,71 

 

 

2. БИЛАНС СТАЊА  

 

Биланс стања на дан 31.03.2022. године у динарима 

 

 

Р.бр. 

 

Позиција 

31.03.2022. Индекс реализација 

реализација/план 

 

План Реализација 

I Укупна актива (1+2+3) 568.333.000 

 

568.572.869 100,04 

 

1 

Уписани а неуплаћени 
капитал и стална имовина 
(класа 0) 

56.833.000 57.437.931 
101,06 

 

2 

Залихе и стална средства 

намењена продаји (класа 1) 
2.970.000 3.258.119 

109,70 

 

3 

Краткорочна потраживања, 

новчана средства и активна 

временска ограничења (класа 2) 

 

508.530.000 

 

507.876.819 
99,87 

II Укупна пасива (1+2) 568.333.000 

 

568.572.869 100,04 

 

1 

 

Капитал (класа 3) 
39.956.000 37.456.459 93,74 
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2 

Дугорочна резервисања, 
обавезе и пасивна временска 

разграничења (класа 4) 

 

528.377.000 

 

531.116.410 
100,52 

 

 

     Највећа ставка у активи предузећа исказана је на позицији Потраживања из 

специфичних послова, а у оквиру пасиве на позицији Остале краткорочне обавезе. На 

овим позицијама исказују се потраживања и обавезе везане за обједињену наплату 

комуналних и других услуга и накнада у Систему обједињене наплате (СОН). На позицији 

потраживања из специфичних послова исказана су ненаплаћена потраживања од грађана 

за услуге у накнаде у СОН уз напомену да је у оквиру ове позиције исказано и задужење 

за месец март за који се рачуни достављају у априлу 2022. године и наплата очекује у 

наредном периоду. На позицији Остале краткорочне обавезе предузеће као обавезу 

исказује ненаплаћена потраживања/задужења сваког даваоца услуга/учесника у СОН а 

наплаћена средства свакодневно преноси даваоцима услуга и накнада.  

 

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

    Предузеће је на крају извештајног периода имало готовину од 48.804.647,28 динарa, од 

чега на рачунима код пословних банака 48.203.200,28 динарa, 27.000,00 динара депозита 

на благајнама и 574.447,00 динара предатог пазара у готовини, чековима и платним 

картицама.  

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Трошкови запослених за период 01.01.-31.03.2022.године           у динарима 

 

Р.бр. 

 

Позиција 

01.01.-31.03.2022. Индекс реализација 

реализација/план 

 

 

План 

 

Реализација 

1 Маса зарада бруто 2 16.616.040 

 

         15.388.506 

 

92,61 

 2 Накнаде по уговору о делу 0 0 0 

3 
Накнаде по уговору о 
привременим и повременим 
попословима 

510.000      862.244 169,07 

 4 Накнаде члановима надзорног 

одбора 

211.250      199.978 94,66 

 5 
Превоз запослених на посао и са 
посла 210.000              164.080          78,13 

6 Дневнице на службеном путу 20.000 0 0 

7 
Накнаде трошкова на службеном 
путу    

8 Отпремнине за одлазак у пензију и 

због престанка радног односа 

0     0 0 

 
9 

Помоћ радницима и породици 
радника 1.500.000      560.671 37,38 

     Зараде и накнаде, остали лични расходи, накнаде за привремене и повремене послове и 

накнаде члановима Надзорног одбора исплаћују су у складу са Одлукама о исплати зарада 

у јавном сектору, Законом о раду, подзаконским актима, Колективним уговором и другим 

прописима који регулишу ову област. Трошкови накнада по основу привремених и 

повремених послова планирани су у износу од 510.000,00 динара, а остварени у износу од 

862.244,00 динара. Aнгажовање радника по привременим и повременим пословима зависи 



32 
 

од обима уговорених послова инвестиционог одржавања зграда и послова добијених на 

тржишту, као и радне способности стално запослених радника (боловања). У извештајном 

периоду месечно је било ангажовано три запослена на привременим и повременим 

пословима.   

  

5. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА 

     Број запослених у предузећу на дан 31.03.2022. године је 50, од тога директор, 41 

запослени на неодређено време и 8 запослених на одређено време. У  извештајном 

периоду се број запослених повећао за три новозапослена на одређено време уз сагласност 

надлежнх органа. Број радних места по систематизацији је 51. 

 

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА 

    Најнижа исплаћена зарада у извештајном периоду је у висини минималне зараде за 

запосленог на боловању. Распон између најнижег и највишег коефицијента за обрачун 

зарада у предузећу (без директора) је 1 : 2,195 уз напомену да је део за регрес фиксни за 

све запослене као и износ за топли оброк који зависи од броја дана проведених на послу. 

 

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

Предузеће нема субвенције и приходе из буџета. 

 

8.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ  

Средства за посебне намене за период 01.01.-31.03.2022.године у динарима 

 

Р.бр. 

 

Позиција 

01.01.-31.03.2022. 
Индекс 

реализација 

реализација/план 

 

            План Реализација 

1 Хуманитарне активности 200.000 40.000  20,00 

2 Репрезентација 80.000   46.652 58,32 

3 Реклама и пропаганда 120.000 157.720 131,43 

 

  Средства/трошкови за рекламу и пропаганду планирани су у износу од 120.000,00 

динара, а остварени су у износу од 157.720,00 динара, што је за 31,43% више од 

планираних средстава у извештајном периоду због рекламног материјала за Божић и Нову 

годину, а што ће утицати да издвајања за ове намене у наредном периоду буду мања. 

 

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА  

    Предузеће није планирало већа инвестициона улагања у 2022. години. 

 

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 

    Предузеће није кредитно задужено нити је планирало кредитно задуживање  у 2022. 

години. 

 

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ 

      Потраживања предузећа из редовног пословања без услуга обједињене наплате износе 

9.275.500,00 динара од чега је 445.847,00 динара старије од годину дана, 1.043.415,00 

динара је од 3 до 12 месеци, а 7.786.238,00 динара је са роком до 3 месеца. Остала 

потраживања у оквиру којих се исказују потраживања из специфичних послова - 

обједињена наплата комуналних и других услуга и накнада на дан 31.03.2022. године 
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износе 389.453.961,00 динар.Предузеће редовно измирује своје обавезе а најкасније у року 

од 45 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама. Све неизмиренe обавезе предузећа на дан извештаја 31.03.2022. године су 

са роком до 3 месеца. У 2022. години предузеће је имало 5 судских спорова у којима је 

било туженик, од којих су два окончана у извештајном периоду по ком основу су исказани 

ванредни трошкови у вредности од 3.237.461,70 динара, док су активна још три спора у 

вредности од 2.280.815,35 динара. На дан 31.03.2022. године активна су три спора у 

којима је предузећа туженик вредности 396.490,00 динара. Принудна наплата 

потраживања за комуналне  и друге услуге и накнаде врши се упућивањем предлога за 

извршење  преко јавних извршитеља. 

 

IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 

     У извештајном периоду предузеће је реализовало вишак расхода над приходима у 

износу од 3.028.526,03 динара. Остварени приходи у области грађевинске делатности у 

првом кварталу сваке године су на најнижем нивоу имајући у виду временске услове, 

почетак грађевинске сезоне и обрачун већих радова који се врши по окончању посла. 

Трошкови грејања и електричне енергије су у првом кварталу већи јер су обрачунати по 

потрошњи која је у зимским месецима већа. Цене енергената, грађевинског материјала и 

осталих инпута значајно су порасле у претходном периоду, док се цене по којима 

предузеће врши своје услуге стамбеним зградама нису мењале од 2015. године. Приходи 

предузећа великим делом зависе од одлука и захтева стамбених заједница за извођењем 

радова инвестиционог одржавања због чега ће активности у наредном периоду и даље 

бити усмерене на анимирање и упознавање скупштина стамбених заједница са потребним 

инвестиционим радовима како би се зграде заштитиле од даљег пропадања и обезбедила 

средства за извођење радова ангажовањем додатних средстава. Обим радова 

инвестиционог одржавања је такође најнижи у првом кварталу, што због временских 

услова, што због процедура доношења одлука од стране стамбених заједница. Предузеће 

је у извештајном периоду имало и ванредне трошкове по основу два судска спора који су 

вођени дужи низ година и који су окончани у извештајном периоду.Све ово је утицало да 

предузећа у првом кварталу искаже негативан резултат пословања. 

 

ЈП "ВЕЛИКИ ПАРК" 

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ 

Пословно име: ЈАВНО  ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ  

ОБЈЕКАТА „ВЕЛИКИ ПАРК“ 

Седиште:       УЖИЦЕ 

Претежна делатност: Шифра-8130 Услуге уређења и одржавање околине 

Матични број: 20897538 

ПИБ:  107922153 

Надлежно министарство:  Министарство привреде 

Претежна делатност ЈП „Велики парк“ је дата под шифром делатности 81.30 – Услуге 

уређивања и одржавања зелених површина. 

Предузеће је основано и за обављање следећих делатности: услуге уређивања и 

одржавања спортских објеката,  услуге уређивања и одржавања спортских терена ( 

фудбалских ), услуге уређивања и одржавања зелених површина за рекреацију, услуге 
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уређивања и одржавања обала око водених површина, организација рада Градског базена, 

организација сајмова и спортских манифестација, пружање угоститељских услуга. 

Годишњи програм пословања је одобрен Решењем Скупштине града Ужица I број 023-

180/2021 од 31.12.2021. године на основу одлуке Надзорног одбора број 1037 од 

30.11.2021. године и Посебан програм пословања који је одобрен Решењем Скупштине 

града Ужица I број 023-179/2021 од 31.12.2021 године на основу одлуке Надзорнг одбора 

усвојене  број 1038 од 30.11.2021. године. 

 

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 

 

     Основни задатак предузећа је пружање комуналних услуга на одржавању и 

припремању рекреативних површина и спортских објеката, а у циљу обезбеђивања 

адекватних услова за извођење активности спортских клубова и рекреативних група. У 

оквиру овог дела свог ангажовања ЈП „Велики парк“ има обавезу одржавања и 

припремања објеката и опреме из своје надлежности (спортскa дворана, стадион Радомир 

Антић, фудбалски терени, градски базен, мала спортска хала) за несметано одржавање 

такмичења, тренинга и рекреативних активности. Поред своје основне делатности ЈП 

„Велики парк“ се бави уступањем простора за одржавање културно забавних програма уз 

пружање услуга на реализацији истих, издавањем пословног простора, организовањем 

спортско-рекреативних такмичења, одржавањем и израдом спортске и рекреативне опреме 

и реквизита, како за своје кориснике тако и за трећа лица, одржавањем зелених површина 

у оквиру спортско-рекреативних објеката. У већини позиција тешко се могу реално 

планирати приходи и расходи због великог утицаја спољних фактора на које предузеће 

нема могућност деловања. Обзиром да предузеће остварује значајне приходе од 

грађанства преко услуга на Градском базену и у Спортској дворани, приходи су директно 

зависни од нивоа интересовања грађанства за услуге које пружамо. 

 

1.БИЛАНС УСПЕХА 

 

Биланс успеха за период 01.01. 2022– 31.03.2022. у динарима 

Р.бр. Позиција 

01.01. – 31.03.2022. Проценат 

реализација  

01.01. -31.3.2022. 

/план 

 01.01.-31.3.2022. 

План Реализација 

I Укупни приходи (1+2+3) 36.712.000 31.187.000 85 

1 Пословни приходи 36.412.000 31.187.000 86 

2 Финансијски приходи 25.000   

3 Остали приходи 275.000   

II Укупни расходи (1+2+3) 36.562.000 32.587.000 89 

1 Пословни расход 36.542.000 32.572.000 89 
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2 Финансијски расходи 2.000 1.000 50 

3 Остали расходи 18.000 14.000 77 

III Резултат пре опорезивања  

 

150.000 - 1.400.000  

 

    Остварење прихода од услуга у овом периоду је 55% у односу на план. Део пословних 

прихода чине приходи: услуге одржавања јавних површина у износу 2.017.866,00 динара, 

услуге у хали од рекреација и стадиону  износе 944.038,,00 динара, услуге од коришћења 

базена износе 1.773.907,00 динара, услуге од клизалишта 797.417,00 динара, услуге од 

теретане 349.083,00 динара, приходи од културно спортских и забавних садржаја 

141.000,00 динара, и приход од браварске радионице 60.000,00 динара.  Приходи од 

буџета - субвенције реализовани су у износу од 24.999.996,00 динара.  

Резултат пословања, планирана је добит од 150.000,00 динара а предузеће је пословало са 

губитком од 1.400.008,00 динара.  

На овај пословни резултат утицало је следеће: 

- Сопствени приходи реализовани су  55% од плана. 

- ЈП „Велики парк“ није могло да смањи трошкове у довољној мери да би они били у 

равнотежи са оствареним приходима, што се одразило на резултат пословања. 

 

 

2. БИЛАНС СТАЊА 

 

Биланс стања на дан 31.03. 2022. у динарима 

 

Р.бр. Позиција 

01.01 – 31.3. 

2022. 

Проценат 

реализација 

01.01. -31.3.2022. 

/план 

01.01.-31.3.2022. 

План Реализација 

I Укупна актива(1+2+3) 

 

77.600.000 75.747.000 98 

1 Уписани а неуплаћени капитали 

стална имовина (класа 0 ) 

66.680.000 63.216.000 95 

2 Залихе и стална средства намењена 

продаји (класа 1) 

900.000 2.053.000 228 

3 Краткорочна потраживања, новчана 

средства и активна временска 

разграничења 

 

10.020.000 

      

10.478.000 

                     104 

II Укупна пасива(1+2) 77.600.000 75.747.000 98 
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1 Капитал (класа 3) 

 

65.195.000 59.689.000 92  

2 Дугорочна резервисања, обавезе и 

пасивна временска разграничења 

(класа 4) 

12.405.000 16.058.000 129 

Укупна актива предузећа износи 75.747.000,00 динара. Предузеће има и ванбилансну 

активу која је 497.883.000,00 динара (стадион Радомир Антић и Градски базен). Капитал 

предузећа износи 59.689.000,00 динара и састоји се од: основни капитал 64.209.000,00 

динара, остали капитал 186.000,00 динара и нераспоређена добит из ранијих година  

605.000,00 динара, и губитак ранијих године – 3.911.000,00 динара и гибитак текуће 

године -1.400.000,00 динара. Укупна пасива предузећа износи 75.747.000,00 динара.  

Одступња од плана: 

-  Залихе лож уља за грејање Спортске хале су веће него што су планиране. 

-  Неизмирене обавезе према добављачима и обавезе на име закупа према Оснивачу 

су веће од планираних. 

 

 

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

   Готовина на крају обрачунског периода реализована је 83% и износи 3.751.000,00 .  

 

 

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Трошкови запослених за период 01.01.2022 – 31.03.2022. у динарима 

Р.бр. Позиција 

01.01 – 31.03.2022. Проценат 

реализација 

01.01. -31.03.2022. 

/план 

01.01.-31.03.2022. 

План Реализација 

1 Маса зарада бруто 2 

Маса бруто 1 зарада 

Нето зараде 

19.064.632 

16.413.803 

11.905.586 

18.262.866 

15.723.517 

11.411.041 

96 

2 Накнаде члановима надзорног 

одбора 

207.500 127.472 61 

3 Превоз запослених на посао и 

са посла 

375.000 368.607 98 

4 Дневнице на службеном путу и 

трошкови на службеном путу 

37.500 5.710 19 
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5 Отпремнине за одлазак у 

пензију 

0 0 0 

6 

 

Помоћ радницима и породици 

радника 

200.000 94.792 47 

7 Солидарна помоћ Анекс 

уговора II 

   

8 

 

Jубиларне награде (за 3 

радника) 

150.000 151.589 101 

 

 

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

    Динамика запослених у овој години - стање на почетку године: 53 радника у сталном 

радном односу и 16 радника на одређено време. У периоду до 31.3.2022 године није било 

ни прилива ни одлива кадрова. 

 

 

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА 

   У марту месецу плата запосленим је увећана за 3% по предлогу оснивача, што је довело 

до одступања од плана. 

 

 

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

У складу са Планом коришћења средстава – Финансијски план ЈП „Велики парк“ за 2022. 

годину  планирана је субвенција  у износу од 100.000.000,00 динара, а по уговору са 

Градом бр 041-879/21 од 19.01.2022. године. Одобрена субвенција се исплаћује 

сукцесивно у 12 рата. Из буџета  је повучено средстава 24.999.996,00 динара колико је и 

планирано. Од тога је  утрошено 24.944.260,00 динара за: трошак за електричну енергију 

2.008.805,00 динара, комуналне услуге - вода 171.475,00 динара, смеће 135.952,00 динара, 

трошак топлоте 1.714.626,0 динара,трошак гаса 435.657,00 динара и мазут 2.451.056,00 

динара, уступање људских ресурса 664.284,00 динара, осигурање некретнина, постројења 

и објеката 168.975,00 динара, порез на имовину и таксе 1.516.759,00 динара, зараде 

15.590.353,00 динара, накнада члановима надзорног одбора 85.36,002 динара и накнаде 

банци – провизија 956,00 динара. 

 

8.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

 

Средства за посебне намене за период 01.01. 2022– 31.03.2022.у динарима 

 

Р.бр. Позиција 

01.01 – 31.03.2022. Проценат 

реализација 01.01.- 

31.3.2022./план 

01.01.-31.03.2022. 

План Реализација 

1 Спортске активности    
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2 Хуманитарне активности  

 

10.000 0  

3 Репрезентација 

 

70.000 52.620 75 

4 Реклама и пропаганда 

 

65.000 50.554 78 

Трошкови средстава за посебне намене реализовани су у оквиру плана. 

 

 

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 

Нису планиране инвестиције за период 01.01 – 31.03.2022. године. 

 

10.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 

ЈП Велики парк није кредитно задужено. 

 

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ 

    Укупна потаживања на дан 31.03 2022. године износе 6.214.000,00 динара и састоје се 

од: потраживања до три месеца 5.322.000,00 потраживања до 12 месеци на име зајма 

запослених за огрев у износу 892.000,00. Обавезе на дан 31.03.2022. године износе 

16.058.000,00 и састоје се од: обавезе до три месеца 11.916.000,00 (обавезе према 

добављачима 4.114.000,00, обавезе на име закупа Граду Ужице 1.254.000,00, обавезе за 

зараде и накнаде зарада 6.426.000,00, обавезе за ПДВ 122.000,00). Обавезе до 12 месеци у 

износу од 708.000,00 динара што се састоји од обавеза за осигурање и обавезе Телекому за 

телефонске уређаје на терет запослених који их измирују на рате. Обавезе дуже од 

дванаест месеци у износу од 3.434.000,00 и састоје се од: дугорочна резервисања 

запослених за одлазак у пензију 2.151.000,00 и одложене пореске обавезе по пореском 

билансу у износу од 1.283.000,00 динара. 

 Укупна вредност активних спорова у 2022. години где је Јавно предузеће тужена страна је 

205.124,24,00 динара и односе се на ова три спора: 4П1142-20 Накнада зараде у износу од 

185.124,24,00 динара, 6П1.12-19 Раскид уговора о раду 10.000,00 динара и 13П.11-19 

Раскид уговора о раду у износу од 10.000,00 динара.       

 

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 

    Реализација дела програма везаног за активности клубова као и организација спортских 

такмичења је спроведена у складу са потребама клубова, док су активности везане за 

комерцијалне садржаје смањене, па су сопствени приходи остварени у износу од 55%. 

Наведено смањење активности у комерцијалном делу није за собом повлачило и 

пропорционално смањење трошкова,  обзиром да су објекти због активности клубова, које 

су реализоване морали да се одржавају на истом нивоу као и када се користе у пуном 

капацитету па и поред рационалног понашања није било простора за значајније смањење 

трошкова. Јавно предузеће „Велики парк“ има проблем у вези промене статуса за 9 

радника са одређеног на неодређено време, сваки месец је информисана Републичка 

комисија за добијање сагласности ради заснивања радног односа на неодређено време за 
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наведена радна места. Предузећу су за обављање редовне делатности неопходна 64 

извршиоца на неодређено, што је предвиђено Правилником о унутрашњој организацији и 

систематизацији послова у Јавном предузећу „Велики парк“ Ужице. Наведене чињенице 

су узроковале да ЈП „Велики парк“ у 2022. години послује негативно у анализираном 

периоду. 

 

ЈП "УЖИЦЕ РАЗВОЈ" 

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ 

 

Пословно име:  ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ,УПРАВЉАЊЕ 

ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ, „Ужице развој“ УЖИЦЕ 

Оснивач : Град Ужице 

Седиште : УЖИЦЕ, Вуколе Дабића 1-3 

Претежна делатност : 4931-Градски приградски превоз 

Матични број :  07367112 

Пиб: 101500520 

Надлежно Министарство: Министарство привреде 

У току 2022.г. делатност предузећа је обављана у складу са усвојеним Програмом и 

финансијским планом за текућу годину који је усвојен од стране Надзорног одбора 

Одлуком број 07-384/3 од 26.11.2021. године. Решењем број 023-187/21 од 28.12.2021. 

године, Скупштина града Ужица је дала сагласност на Програм пословања и финансијски 

план Јавног предузећа „Ужице развој“, Ужице за 2022. годину. 

 

 

 

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 

Јавно предузеће "Ужице развој", Ужице (у даљем тексту: Предузеће) у току 2022. године 

имало је следеће активности: 

Одржавање путева и улица (летње и зимско по Плану и програму.) 

Надзор на извођењем радова на реконструкцији Вртића „Полетарац“ 

Надзор на извођењем радова на реконструкцији ОШ „Нада Матић“ 

Надзор на извођењем радова на реконструкцији ОШ „Алекса Дејовић“ 

Надзор на извођењем радова на реконструкцији паркинга на месту старе поште 

Надзор на извођењем радова на изградњи водовода Љубање 

Надзор на извођењем радова на изградњи I фазе вртића на Царини 

Надзор на извођењем радова на реконструкцији базена на плажи 

Надзор над извођењем радова на изградњи игралишта из пројекта  „Удружимо се“ 

Израда предмера радова за јавну набавку за реконструкцију улица Иве Андрића и 

Ратарска, за изградњу ОШ у Гостиници, за реконструкцију фасаде ОШ „Душан Јерковић“, 

за изградњу II фазе вртића на Царини, за изградњу III фазе пијаце 

Урађен материјал за рани јавни увид ПГР "Калуђерске баре" - југ 

Израда нацрта ПДР "Комерцијално-спортска зона у Турици" 

Рад на припреми новог Програма постављања мањих монтажних објеката привременог 

карактера на површинама јавне намене на територији Града Ужица 

Израда Урбанистичког пројекта за изградњу отвореног спортског терена у Крчагову на кп 

9792 КО Ужице 

Израда Пројекта за извођење радова уређења партера сквера испред Градског културног 

центра 

Надзор на извођењу геомеханичких и геотехничких истражних радова за потребе 

изградње моста на Старом граду  
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1.БИЛАНС УСПЕХА 

Билан успеха за период 01.01.2022.-31.03.2022. године у динарима 
 

 

Р.бр. 

 

Позиција 
01.01. - 31.03.2022.  

Индекс реализације 
 

 
План 

 
  Реализација 

I Укупни приходи (1+2+3) 16.333.000 

 

 

12.908.000 

 

15.826.000 

 

 

 

97 

1 Пословни приходи 15.933.000 

 

15.826.000 

 

 

99 

 
2 Финансијски приходи 0 0 0 

3 Остали приходи 400.000 

 

0 

0 

 

0 

0 

II Укупни расходи (1+2+3) 16.032.000 

 

 

15.803.000 

 

 

99 

 1 Пословни расходи 16.027.000 

 

15.803.000 

 

99 

2 Финансијски расходи    

3 Остали расходи 5.000 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

III Резултат пре опорезивања 301.000 23.000 

 

 

8 

  

   Приходи су остварени већином  по основу склопљеног уговора са оснивачем  Градом 

Ужице број 01-4 од 31.01.2022. године   
      

2.БИЛАНС СТАЊА 

 

Билан стања на дан 31.03.2022.године 

 

                                                                                                        у динаримa 

 

Р.бр. 

 

Позиција 

 01.01.- 31.03.2022. 
 

 

Индекс реализације 

 
 

План 
 

Реализација 

 
I 

 
Укупна актива (1+2+3) 

 
5.974.000 

 
7.558.000 

 
126 

 
1 

Стална имовина (класа 0)  
2.400.000 

 
331.000 

 

 
14 

 
2 

Обртна имовина  (класа 1) 
 

300.000 

 

 

30.000 

 
10 

 

3 
Краткорочна потраживања, 

новчана средства и активна 

временска ограничења (класа 2) 

 

3.274.000 

 

7.197.000 

 

220 

  
II 

 
Укупна пасива (1+2) 

 
5.974.000 

 
7.558.000 

 
126 

 
1 

 
Капитал (класа 3) 

 
1.975.000 

 
2.026.000 

 
103 

  
2 

Дугорочна резервисања, 

обавезе и пасивна временска 

разграничења (класа 4) 

 
3.999.000 

 
5.532.000 

 
138 

 

 
 

     Краткорочна потраживања остварена су у износу од 220 процента и представљају 

готовинске еквиваленте и готовину (новчана средства на текућем пословном  рачуну, 

потраживања  од Министарства за рефундацију боловања, потрживања од купаца, као и 

порез на додату вредност.) Укупна пасива коју чине капитал и обавезе остварена је у 

односу на планирану са 126 посто и узрочно је повезана са остварењем планираних 
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прихода, расхода и сталне имовине. Дугорочна резервисања се састоји од обавеза према 

добављачима као и обавеза за  обрачунате а неисплаћене зараде запослених за трећи месец 

текуће године. Предузеће редовно одржава текућу ликвидност и нема кашњења у 

измирењу обавеза по било ком основу.  

 

 

3.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ 

   Готовина на крају обрачунског периода, узимајући у обзир и пренос готовине по 

почетном стању износи 7.113.000 динара.  

 

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Трошкови запослених за период 01.01.2022-31.03.2022.године у динарима 

 

Р.бр. 

 

Позиција 
01.01.  - 31.03.2022. Индекс 

реализације 
 

 
План 

 
    Реализација 

1 Маса зарада бруто 2 11.794.000 

 

11.539.154 98 

2 Накнаде по уговору о делу 250.000 181.622 73 

3 
Накнаде по уговору о 
привременим и повременим 
пословима 

0 0  

4 Накнаде члановима надзорног 

одбора 210.000 204.621 97 

5 
Превоз запослених на посао и 
са посла 108.000 107.959 100 

6 Дневнице на службеном путу 100.000 

 

 

81.504 81 

7 
Накнаде трошкова на 
службеном путу 10.000 0 0 

 8 Отпремнине за одлазак у пензију 370.000 370.448 100 

 
9 

Помоћ радницима и 
породици радника 500.000 

 

344.444 

 

69 

  
У посматраном периоду није дошло је до прекорачења планираних трошкова за зараде 

запослених.Остали планирани трошкови такође нису прекорачени. 

 

 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

Планирани број запослених за 2022. годину је 32. Од тога 28 запослених је планирано на 

неодређено време, а 4 запослена су планирана на одређено време. У посматраном периоду 

примљен је један радник у радни однос. На дан 31.03.2022.г. број запослених је 31, и то 28  

на неодређено време и 3 запослена на одређено време.  

 

 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА  

Зараде запослених у првом кварталу 2022. године исплаћиване су у складу са 

Правилником о раду, Законом о раду (Сл.гл.РС број 24, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), 

Законом о буџетском систему (Сл.гл. РС број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13, 

108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16) и другим законима који уређују ову област и 

усвојеним Програмом пословања ЈП "Ужице развој" Ужице за 2022. годину. 

 

 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

    Ј.П. „ Ужице развој“ за  2022. годину није планирало субвенције и приходе из буџета и   

није  за извештајни период имало субвенције, прилив по јавном позиву или конкурсу. 
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8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

 

Средства за посебне намене за период 01.01.2022-31.03.2022.године у динарима 

 

Р.бр. 

 

Позиција 
01.01.-31.03.2022. Индекс 

реализације 
  

План 
 

Реализација 

1. Хуманитарне активности           0  0 0 

2. Репрезентација 120.000            84.558    70 

3. Огласи, реклама и пропаганда 200.000  132.564 66 

 

Исказана средства за огласе, рекламу и пропаганду у већини се односе на трошкове 

сервисних информација, као и саопштења у вези измена режима вожње јавног 

градског и приградског превоза путника.  

Средства за спонзорство, донације и хуманитарне активности нису планирана нити су  

исплаћивана у 2022. години. 

 

9.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 

    За 2022. годину нису планиране инвестиције, тако да нема ни остварења по том основу. 

 

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 

    За  2022. годину  ЈП „Ужице развој“ нема кредитне задужености. 

 

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ 

     За период 01.01.-31.03.2022.године ЈП „Ужице развој“ има потраживања у износу од 

6.329.664,00 динара, и односи се на потраживање од оснивача- Град Ужице, по 

испостављеној ситуацији за месец март 2022. године. Обавезе према побављачима за 

посматрани период износе 489.695,00 динара и измирене су у законски предвиђеном року. 

Судске спорове Ј.П. „Ужице развој“ у овом периоду није имало. 

 

 III  ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 

      У посматраном периоду није дошло до већих одступања у односу на планиране 

вредности као ни до поремећаја у пословању. Надзорни одбор Ј.П. „Ужице развој“ је 

донео одлуку и препоруку Оснивачу да се покрене поступак усаглашавања основног 

капитала регистрованог у АПР-у са капиталом исказаним у пословним књигама Ужице 

развоја, док је оснивач у поступку формирања Комисије која би овај проблем требала да 

реши. Усаглашавање основног капитала регистрованог у Агенцији за привредне регистре 

са капиталом исказаним у пословним књигама, је такође констатовано ревизорским 

извештајем за пословну 2021. годину. 
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ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД 

01.01. ДО 31.03.2022.год. (ТАБЕЛЕ 1 И 2)                                                                                у 

хиљадама динара 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред. 

Бр. Јавно предузеће/друштво 

Укупни приходи Укупни расходи  Резултат 

План Реализација План Реализација План 

Реализациј

а 

1 ЈКП ''Водовод'' Ужице 

91.709 85.951 97.408 102.907 -5.699 -16.956 

2 ЈКП ''Биоктош'' Ужице 

138.118 117.194 127.538 110.932 10.580 6.262 

3 ЈКП ''Нискоградња'' Ужице 

98.109 108.029 97.764 95.987 345 12.042 

4 

ЈКП ''Градска топлана Ужице'' 

Ужице 

157.517 155.456 207.784 299.853 -50.267 -144.397 

5 ЈКП ''Дубоко'' Ужице 

96.896 66.579 96.838 71.817 58.000 -5.237 

6 ЈП ''Стан'' Ужице 

36.720 30.204 36.652 33.032 68 -3.028 

7 ЈП ''Велики парк'' Ужице 

36.712 31.187 36.562 32.587 150 -1.400 

8 ЈП "Ужице Развој"Ужице 

16.333 15.826 16.027 15.809 306 17 

 

УКУПНО 

672.114 610.426 716.573 762.924 

  

Ред

. 

Бр. Јавно предузеће/друштво 

Број запослених Средства за зараде (Бруто I) Субвенције 

Кредитна 

задуженост 

План Реализација План 

Реализациј

а План 

Реализац

ија 

Стање на дан 

31.03.2022.. 

1 ЈКП ''Водовод'' Ужице 

141 141 42.418 42.122 

 

0 0 

2 ЈКП ''Биоктош'' Ужице 

216 210 53.252 50.625 

  

25.579 

3 ЈКП ''Нискоградња'' Ужице 

131 120 31.347 28.949 0 0 6.075 

4 

ЈКП ''Градска топланаУжице'' 

Ужице 

70 65 19.034 17.949 

  

79.983 

5 ЈКП ''Дубоко'' Ужице 

98 94 25.593 23.337 

   

6 ЈП ''Стан'' Ужице 

51 50 14.180 13.249 

   

7 ЈП ''Велики парк'' Ужице 

69 69 19.064 18.263 25.000 25.000 

 

8 ЈП ''Ужице Развој" Ужице 

32 31 10.111 9.935 

   

  УКУПНО 

808 780 214.999 204.429 
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У анализираном периоду предузећа која су остварило губитак су ЈКП " Водовод", ЈКП 

"Градска Топлана",  ЈКП "Дубоко",  ЈП "Стан" и  ЈП "Велики Парк". 

Препоруке за наредни период: 

- побољшати наплату потраживања код јавних предузећа ради обезбеђивања средстава за 

реализацију планираних активности. 

- заједничко ангажовање ЈП у међусобним односима даваоца услуга у систему  

обједињене наплате комуналних и других услуга које доспевају месечно, а чији су 

обвезници плаћања физичка лица као корисници (у обједињену наплату укључени су ЈКП 

"Градска топлана", ЈКП "Водовод" и ЈКП "Биоктош")   

-  рационалније планирати ивестиције како би исте биле реализоване  

- сарадња са представницима СКГО у вези са пројектом успостављања одрживог система 

организовања и финансирања комуналних делатности на нивоу јединице локалне 

самоуправе.  

  - наставља се оспособљавање запослених у вези израде извештаја и унос истих у софтвер 

Министарства финансија 

- смањити најзначајније ризике по вероватноћи и по ефекту на пословање (недовољан број 

запослених, непотпуни подаци  трoшкова, дуговања...) 
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