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I.  ОПШТИ ДЕО 

  

1. Подаци о предузећу 
 

Јавно предузеће „Стан” Ужице (у даљем тексту: предузеће) основала је Скупштина 
општине/града Ужице (у даљем тексту: оснивач) 1990. године. Предузеће је правни 
следбеник Стамбеног предузећа „Стан”, основаног 1965. године, које jе 1974. године 
трансформисано у Самоуправну интересну заједницу становања, која је 1988. године 
интегрисана у Самоуправну интересну заједницу стамбено комуналних делатности 
грађевинског земљишта и путева општине Ужице, након чије трансформације је основано 
предузеће. У 1995. години Јавном предузећу „Стан” Ужице припојено је Друштвено 
предузеће за одржавање стамбеног и пословног простора „Стан - Сервис” Ужице. 

 

Предузеће је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од 
општег/јавног интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и 
услуга предузећа, а посебно: 

 трајног обављања делатности инвестицоног одржавања зграда на начин 
којим се неће довести у опасност живот и здравље људи и сигурност 
околине и хитних интервенција у случају да таква опасност непосредно 
предстоји, односно наступи, ради уредног задовољавања потреба крајњих 
корисника услуга за обезбеђење употребљивости и исправности 
заједничких: делова, уређаја, инсталација и опреме стамбених зграда, 
односно употребљивости зграда као целине и безбедности њиховог 
коришћења;  

 димничарских услуга – чишћење и контрола димоводних и ложних 
објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја;  

 трајног обављања комуналне делатности обједињене наплате накнада за 
комуналне и друге услуге и накнаде јавних предузећа чији је оснивач 
Скупштина града Ужице; 

 обављања послова управљања комерцијалним непокретностима (давање у 
закуп, санација, реконструкција, адаптација, текуће и инвестиционо 
одржавање) у јавној својини Града (пословни простор, станови, гараже и 
гаражна места и др.), а које не служе вршењу надлежности органа и 
организација града Ужица,  

 послова стручног надзора (грађевински, машински) над извођењем радова 
на изградњи, реконструкцији и адаптацији и одржавању објеката у јавној 
својини чији је инвеститор град Ужице, и 

 инвестиционог одржавања непокретних ствари у јавној својини града 
Ужица, односно инвестиционог и текућег одржавања објеката од интереса 
за Град, као и  

 друге послове из регистрованих делатности ближе одређене оснивачким 
актом, Одлуком о организовању „JП Стан“, Одлуком о усклађивању аката 
„ЈП Стан" и Статутом предузећа. 
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 Предузеће не користи буџетска средства већ своје пословање финансира из 
сопствених средстава, а нарочито из: 

1. уговорене цене услуге за текуће и инвестиционо одржавање заједничких 
делова стамбених/стамбено-пословних зграда, односно заједничких: 
простора, грађевинских елемената, инсталација, опреме и уређаја, ако не 
представљају саставнио део самосталног дела зграде и не чине саставни део 
поебног дела зграде, односно не представљају део инсталација, опреме и 
уређаја који искључиво служи једном посебном делу зграде, као и за 
инвестиционо одржавање непокретности у јавној својини града Ужица 
(Град), односно текућег и инвестиционог одржавања објеката од интереса за 
Град 

2. закупнине за пословни простор, односно накнаде за поверене послове 
спровођења поступка, давања у закуп и наплате закупнине за пословни 
простор, 

3. накнаде за обављање послова обједињене наплате за комуналне и друге 
услуге и накнаде у СОН-у, 

4. накнаде за уговорене радове и грађевинске услуге на тржишту,  и 

5. других прихода, у складу са законом.  
 

 

 Органи предузећа 
 

По основу учешћа у капиталу предузећа, оснивач има право управљања предузећем, 
право на учешће у расподели добити предузећа, као и право да учествује у расподели 
ликвидационе или стечајне масе, након престанка предузећа (стачајем или ликвидацијом, а 
по измирењу обавеза) и друга права у складу са законом, оснивачким актом и Статутом 
предузећа. 

 

Право управљања предузећем оснивач остварује именовањем његових органа, 
односно: 

 надзорног одбора, и 

 директора предузећа.  
Надзорни одбор се именује у саставу од три члана, од којих 2 члана као  

представници оснивача, а један се именује из реда запослених. За свој рад  чланови 
Надзорног органа, одговарају непосредно оснивачу. 

  

Имена директора и чланова надзорног одбора:  

 

Директор  предузећа: 

 Дејан Нијемчевић, дипломирани економиста, именован решењем Скупштине 
Града Ужица I број 119-8/21 од 30.09.2021. године, на период од 4 године, 

 

  Надзорни одбор у саставу од: 

1. Председник Надзорног одбора: Видоје Дрндаревић, (представник оснивача) 
именован решењем Скупштине Града Ужица I број 023-27/21, од 24.06.2021. 
године, са мандатом од 4 године, 
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2. Члан Надзорног одбора: Младен Стојић, (представник оснивача) именован 
решењем Скупштине Града Ужица I број 023-27/21, од 24.06.2021. године, са 
мандатом од 4 године и  

3. Члан Надзорног одбора: Мирослав Марић, (представник запослених) 
именован решењем Скупштине Града Ужица I број 023-27/21, од 24.06.2021. 
године, са мандатом од 4 године. 

 

 

2. Правни оквир 
 

Ради обезбеђивања заштите општег/јавног интереса, утицај оснивача на обављање 
послова од општег интереса у предузећу остварује се, нарочито давањем сагласности на:  

 Статут Предузећа;  
 давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за 

послове који нису у оквиру делатности од општег/јавног интереса, 
 располагање (прибављање и отуђење) средствима пренетим у својину 

предузећа веће вредности, која је у непосредној функцији обављања 
делатности од општег/јавног интереса; 

 годишњи програм пословања (са праћењем његове реализације кроз 
захтеване појединачне извештаје и разматра годишње извештаје о 
пословању предузећа); 

 средњорочни план пословне стратегије и развоја предузећа, 
 и дугорочни план пословне стратегије и развоја предузећа; 
 улагање капитала; 
 статусне промене;   
 акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, 

као и на  
 програм и одлуку о својинској трансформацији;   
 одлуку о расподели добити; 
 промену пословног имена и седишта;  
 промену, односносно проширење делатности,  
 као и на друге одлуке којим се уређује обављање делатности од општег 

интереса, односно посебног интереса за Град. 
 

Градско веће даје сагласност на: 
 цене услуга и накнада из основне делатности,  
 Правилник о организацији предузећа и систематизацији радних места, и  
 повећање броја запослених. 

 

Предузеће послује у складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“ број 15/2016), којим је између осталог прописано и доношење годишњег програма 
пословања.  Поред обавеза које проистичу из Закона о јавним предузећима, предузеће 
примењује и остале законе и друге прописе, а посебно Закон о буџетском систему, Закон о 
јавној својини, Уредбу о условима прибављања и отуђења напокретности непосредном 
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда, Одлуку о   давању у закуп пословног простора у јавној 
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својини града Ужица, Закон о јавним набавкама са подзаконским актима, Закон о 

становању и одржавању зграда и одредбе Закона о становању које су остале на снази, 
Правилник о врсти, обиму и динамици активности текућег и инвестиционог одржавања 
зграда и начину сачињавања програма одржавања, Закон о планирању  и изградњи са 
пратећим подзаконским актима, Закон о раду, Закон о начину одређивања максималног 
броја запослених у јавном сектору, Уредбу о поступку за прибављање сагласности на ново 
запошљавање и додатно радно aнгажовање код корисника јавних средстава, оснивачка 
акта, Одлуку о обједињеној наплати комуналних и других услуга и накнада, пореске 
законе и друге прописе којима је регулисано пословање јавних предузећа.  

 У свом пословању предузеће примењује интерна општа акта, у складу са законом и 
подзаконским актима, а нарочито: Статут, Колективни уговор, Одлуку о утврђивању 
висине и коришћењу новчаних средстава за одржавање стамбених зграда, Правилник о 
ближем уређивању поступка јавне набавке, Правилник о давању пословног простора у 
закуп, Правилник о безбедности и здрављу на раду, Правилник о алко тестирању, 
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања, Правилник о коришћењу службених 
возила и др. 
 

 

II  УСЛУГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА 

 

1. Табеларни приказ услуга 

Ред. 
број 

 

Назив услуге 

Јединица 
мере 

Остварено 
2020.год. 

Планирано 
2021.год. 

Остварено 

2021.год. 
      индекс 

6/5 6/4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 

Одржавање стамб. и 
посл. простора 

 

м2
 

 

383.500 

 

383.550 

 

383.550 

 

100,00 

 

100,01 

 

2 

Грађевинске услуге 
број интервенција 

 

Број 
 

3.520 

 

3.500 

 

3.468 

 

99,09 

 

98,52 

 

3 

Одржавање  
лифтова 

Број/ 
месец 

 

92 

 

90 

 

78 

 

86,67 

 

84,78 

 

4 

Одржавање лифтова 
број интервенција 

 

Број 
 

309 

 

310 

 

350 

 

112,90 

 

113,27 

 

5 

Обједињена наплата 

број корисника 

Број 
/месец 

 

22.250 

 

22.300 

 

22.350 

 

100,22 

 

100,45 

 

Броја хитних интервенција и грађевинских услуга на отклањању кварова није 
могуће унапред планирати због саме природе радова (пуцање, односно оштећење 
инсталација водовода и канализације, оштећења електроинсталација, парцијална оштећења 
крова и кровних покривки, односно проходних и непроходних кровних тераса са 
прокишњавањем и сл.), као и интервенција на лифтовима, осим редовног месечног 
одржавања. Број корисника код обједињене наплате је мањи због ажурирања и упаривања 
података корисника. 
 

Реализација услуга одржавања је у великој мери условљена активностима 
стамбених заједница, односно њиховим налозима за извођење радова одржавања зграде (с 
обзиром да се средства за ове радове користе и евидентирају за сваку зграду посебно), уз 
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напомену да у пракси већина стамбених заједница благовремено не доноси програме 
одржавања зграде, нити одлуке за извођење инвестиционих радова, већ реагују кад је 
интервенција доведена на ниво хитне интервенције.  

 

 

 2. Покривеност територије основним услугама   
 

У Предузећу су у 2021. години 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 и ажурирања евиденције 
стамбених зграда (које одржава предузеће), станова и пословног простора (локала) у 
стамбеним зградама и њихових власника/корисника, затим послови утврђивања и 
обрачуна учешћа власника посебих делова у трошковима текућег и инвестиционог 
одржавања стамбених зграда са пословима редовне и принудне наплате износа трошкова 

одржавања заједничких делова стамбених зграда (грађевински и комуникациони делови, 
уређаји, инсталације и опрема), као и послови утврђивања и наплате закупнине за 
неоткупљене станове и комерцијалне непокретности.  

 

Предузеће у оквиру основне делатности одржава око 383.550 м2 стамбеног и 
пословног простора у 395 стамбених зграда на територији Града Ужице и Градске 
општине Севојно.  

 

У 2021. години са стамбеним заједницама склопљено је 16 нових уговора о 
одржавању зграда у складу са Закон о становању и одржавању зграда („Службени гласник 
РС“ бр. 104/16). И поред обавезе да примене Закон о становању и одржавању зграда 
(„Службени гласник РС“ бр. 104/16), све стамбене заједнице то још увек нису учиниле и 
нису склопиле нове уговоре у складу са законским прописима. 

 

По захтевима надлежних органа стамбених заједница, у извештајном периоду преко 
радних налога извршено је око 3.468 интервенцијa (стамбене заједнице 2.907 и трећа лица 
561) на инсталацијама водовода, канализације, кровова, олучних вертикала, електро 
инсталација. По понудама и закљученим уговорима изведене су 52 интервенције на 

инвестиционом одржавању. 
          Предузеће је у 2021. години одржавало 78 лифтoва и то: 4 лифтa у пословним 
објектима  и 74 лифтa у стамбеним зградама, са нето стамбеном површином од : 102.552 

м2
. У 2021. години изведени су радови: месечног сервиса, редовног годишњег прегледа, 

хитних интервенција, текућег и инвестиционог одржавања. По радним налозима и 
склопљеним уговорима извршено је: 180 хитних интервенција и 170 интервенцијa текућег 
и инвестиционог одржавања. 

 

Сагласно Одлуци о обједињеној наплати комуналних и других услуга и накнада и 
Споразуму о међусобним односима даваоца услуга у систему обједињене наплате 
комуналних и других услуга и накнада и Одлуци о условима увршћивања у обједињену 
наплату накнада других даваоца услуга, Предузеће од 01. априла 2007. године обавља 
комуналну делатност од интереса за Град, односно послове обједињене наплате 
комуналних и других услуга и накнада које доспевају месечно и чији су обвезници 
плаћања физичка лица, као корисници предметних услуга.  
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           Сваког месеца Предузеће у оквиру послова обједињене наплате комуналних и 
других услуга и накнада укључених у систем обједињене наплате (СОН), врши обрачун, 
израду, штампање и достављање на кућну адресу око 22.500 јединствених рачуна 
корисницима услуга обједињене наплате у које су укључиване следеће услуге и накнаде:  

 накнада за радове хитних интервенција и стручних послова, трошкови текућег 
и инвестиционог одржавања заједничких делова зграда и закупнина за 
неоткупљене станове;  

 накнада за испоручену топлотну енергију;  
 накнада за испоручену воду, одвођење отпадних вода, заштиту воде и 

коришћење воде;  
 накнада за услуге сакупљања и одвожења  кућног смећа и накнада за 

депоновање смећа; 

 накнада за хигијенско одржавање комуникација у одређеном броју стамбених 
зграда; 

 премија за осигурање станова/породичних стамбених објеката од стране 

Компаније ''Дунав осигурање'' а.д. из Београда, 
 премија за осигурање станова/породичних стамбених објеката од стране 

“ДДОР Нови Сад“.  
 накнада за одржавање лифтова,  

 накнада за  управљање. 

 

Редовна наплата се обавља у две благајне предузећа, односно у приземљу стамбено 
пословне зграде у улици Димитрија Туцовић број 40 у Ужицу и у приземљу стамбене 
зграде у улици  Вишесалава Бугариновић 28 у Севојну, са могућношћу плаћања рачуна 
преко поште, пословне банке или on-line уплатама, по избору корисника услуге. 

 

У складу са Одлуком о обједињеној наплати, на јединственим рачунима се сваког 
месеца, свим корисницима услуга, поред задужења за конкретан месец, исказује и укупан 
износ доспелих, а неплаћених задужења/дуг по претходним месецима, уколико она 
постоје. 

 

Предузеће  обавља и радове из области градње - инвестиционих радова на 
изградњи, реконструкцији, адаптацији, побољшању својстава и одржавању објеката. 

 

Поред послова од јавног интереса у Предузећу су обављане и друге делатности, у 
складу са законом, оснивачким актом и Статутом предузећа. 

 

Предузеће нема сопствене акције. 
Предузеће нема огранке. 
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III БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

   1. Квалификациона структура  
 

Табеларни приказ квалификационе структуре 

 

Редни 
број 

 

 

Стручна спрема 

Запослени 

Број на дан 
31.12.2020. 

Број на дан 
31.12.2021. 

1 ВСС 6 6 

2 ВС 10 9 

3 ВКВ 1 2 

4 ССС 15 13 

5 КВ 16 13 

6 ПК 4 3 

7 НК 1 1 

 

Укупно 
 

 

53 

 

47 

 

  2. Старосна структура  
 

Редни број  

Опис 

Број запослених 

на дан 31.12.2020. 

Број запослених 

на дан 31.12.2021. 

1 До 30 година 1 1 

2       30-40 година 11 5 

3       40-50 година 19 18 

4       50-60 година 16 17 

5 Преко 60 година 6 6 

 

Укупно 
 

 

53 

 

47 

Просечна 
старост 

 
 

49,13 

 

49,09 

   

 

 3. Структура по полу 

 

 

Редни 
број 

 

 

Пол 

 

Запослени 

Број на дан 
31.12.2020 

Број на дан 
31.12.2021. 

1 Женски 20 17 

2 Мушки 33 30 

 

Укупно 
 

 

53 

 

47 
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4. Слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање 
 

Број запослених у предузећу на дан 31.12.2021. године је 47 запослених, од тога 
директор, 41 запослени на неодређено време и 5 запослених на одређено време.  

У  односу на 01.01.2021. године број запослених је мањи за шест. 
 

Број предвиђених радних места по систематизацији је 51.  
 

5. Зараде запослених – реализација у односу на планиране Програмом пословања 

 

                                                                                                                                     у динарима  
 

Р.бр. 

 

Позиција 
01.01.-31.12.2021. Индекс реализација 

реализација/план 
 

 
План 

 
Реализација 

1 Маса зарада бруто 2 58.116.080        57.714.092 

5151.7051.780.

99,31 

2 
Накнаде по уговору о 
привременим и повременим 
пословима 

1.700.000 1.748.230 102,84 

 
3 Накнаде члановима надзорног 

одбора 

750.000 736.070 98,14 

4 
Превоз запослених на посао и 
са посла 960.000              649.900          67,70 

5 Дневнице на службеном путу 120.000 23.512 19,59 

6 Отпремнине за одлазак у пензију 
и због престанка радног односа 

1.000.000     960.856 
96,09 

7 
Помоћ радницима и 
породици радника 3.000.000 2.947.081 98,24 

 

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. Исплате се редовно прате од 
стране оснивача и врше се након овере надлежних лица. 

 

За извештајни период планирани су трошкови зарада (бруто 2) у износу од 
58.116.080 динара, остварене су зараде и накнаде у износу од 57.714.092 динара. 

 

Трошак за дневнице за службена путовања планиран је у износу од 120.000 динара, 
а остварено је 23.512 динара, трошкови превоза на посао и са посла остварени су у износу 
од 649.900 динара што je 67,70% од планираних 960.000 динара.  

 

У складу са Колективним уговором, планом је предвиђена исплата солидарне 
помоћи у извештајном периоду у износу од 3.000.000 динара, а исплаћена је у износу од  
2.947.091 динара, што је 98,24% од планираних средстава.  

 

Трошкови накнада по основу привремених и повремених послова планирани су у 
износу од 1.700.000 динара, а остварени у износу од 1.748.230 динара. Aнгажовање 
радника по привременим и повременим пословима зависи од обима уговорених послова 
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инвестиционог одржавања зграда и послова добијених на тржишту, као и радне 
способности стално запослених радника (боловања). У извештајном периоду месечно су 
била ангажована два до пет радника.   

 

Накнаде члановима надзорног одбора условљене су висином просечне зараде у 
Републици Србији јер се исплаћују у складу са Одлуком о изменама и допунама одлуке о 
накнадама и другим примањима одборника градске скупштине, чланова градског већа и 
управних и надзорних одбора јавних предузећа и установа I број 06 /85/13 донетој на 
седници Скупштине града Ужица одржаној 03.10.2013. године, а којом је утврђена месечна 
накнада за председника Надзорног одбора у висини од 23%, а за чланове у висини од 19% 
просечне зараде у Републици.  

 

IV  ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА  
 

1. Предузеће није имало нити је планирало већа инвестициона улагања у 2021. 

години. 
 2. У 2021. години набављена и компјутерска и друга опрема за обављање делатности 

набавне вредности од 253.553,34. 

 3. Улагања у циљу заштите животне средине вршена су кроз уплату еко таксе у 
износу прописаном решењем Града Ужице. 
 

V  ЦЕНОВНА ПОЛИТИКА 

 

Висина фиксних трошкова за услуге које ЈП „Стан“ пружа стамбеним заједницама 
одређена је Одлуком о изменама Одлуке о утврђивању висине и коришћењу новчаних 
средстава за одржавање стамбених зграда број 1272 коју је Надзорни одбор усвојио 
24.11.2017. године и на коју је Градско већа града Ужице дало сагласност Решењем број III 
број 023-201 /17 од 27.11.2017. године и Одлуком о изменама Одлуке о утврђивању висине 
и коришћењу новчаних средстава за одржавање стамбених зграда број 863 коју је 
Надзорни одбор усвојио 09.10.2019. године и на коју је Градско већа града Ужице дало 
сагласност Решењем број III број 352-925 од 17.10.2019. године.  

   

Преглед цена основних услуга на дан 31.12.2021. године 

 

Фиксне цене одржавања стамбених зграда  у динарима/м2 

 

Редни 
број 

 

Назив услуге 

 

Тарифе 

Физичка лица Правна лица 

1 
Фиксна цена одржавања зграде без 
лифта и грејања 3,20 3,20 

2 
Фиксна цена одржавања зграде без 
лифта са грејања 4,22 4,22 

3 
Фиксна цена одржавања зграде са 
лифтом без грејања 5,18 5,18 

4 
Фиксна цена одржавања зграде са 
лифтом и грејањем 6,20 6,20 
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VI  ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ 

 

 

             1. Табеларни приказ прихода и расхода - структура  
 

У 2021. години предузеће је остварило укупне приходе у износу од  137.789.229,44 

динара а планирало је укупне приходе у износу од 144.170.000,00 динара, индекс 
остварења износи 95,57%.  

 

Укупни расходи у извештајном периоду износе 136.640.858,51 динар што у односу 

на планираних 144.018.000,00 динара, представља индекс остварења од  94,88%. 

 

           Структура  прихода и расхода дата је у следећој табели. 
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                                                        У динарима 

  

 

1. Структура прихода     

      Остварење План Остварење     

    Приходи 2020 01.-12/2021 01.-12/2021 6/5 6/4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   Приходи од услуга стамбеним зградама 39.137.842,88 49.700.000,00 50.203.873,17 101,01 128,27 

2   Приходи од услуга на тржишту 18.904.926,84 28.500.000,00 24.190.486,86 84,88 127,96 

3   Приходи од услуга наплате закупа за СО 270.497,79 270.000,00 266.048,02 98,54 98,35 

4   Приходи од фактурисаних услуга СОН јавним предузећима  30.195.729,12 30.200.000,00 30.692.635,55 101,63 101,65 

  61   88.508.996,63 108.670.000,00 105.353.043,60 96,95 119,03 

                

5   Приходи од закупа 10.889.964,21 11.700.000,00 11.365.356,20 97,14 104,37 

5а   

Приход од префактурисаних трошкова ел.енергије за 
локале 2.420.687,87 3.100.000,00 2.566.111,23 82,78 106,01 

    Остали пословни приходи (напл. тр.предујма и тр. спорова) 17.019.085,59 16.000.000,00 13.784.448,21 86,15 80,99 

  65   30.329.737,67 30.800.000,00 27.715.915,64 89,99 91,38 

                

      118.838.734,30 139.470.000,00 133.068.959,24 95,41 111,97 

                

6 66 

Финансијски приходи(камате,валутна клаузула,остали 
прих) 1.548.065,97 3.200.000,00 2.481.211,01 77,54 160,28 

                

7   

Остали приходи (напл.судски трошкови и 
таксе.кауц,ван.пр.) 1.626.002,59 1.500.000,00 1.621.356,64 108,09 99,71 

  67,68   510.834,18   617.702,55   120,92 

      2.136.836,77 1.500.000,00 2.239.059,19 149,27 104,78 

                

  

   УКУПНО ПРИХОДИ 122.523.637,04 144.170.000,00 137.789.229,44 95,57 112,46 
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2. Структура расхода 

      Остварење План Остварење     

    Расходи 2020 01.-12/2021 01.-12/2021 6/5 6/4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   Трошкови материјала       8.417.128,91 9.500.000,00 9.940.400,35 104,64 118,10 

2   Трошкови ситног инвентара 206.613,71 460.000,00 330.683,09 71,89 160,05 

3   Трошкови потрошног материјала 250.845,63 400.000,00 322.503,34 80,63 128,57 

4   Трошкови канцелар. материјала и стручне литературе 454.769,88 560.000,00 440.063,95 78,58 96,77 

  51(без 513)   9.329.358,13 10.920.000,00 11.033.650,73 101,04 118,27 

                

5   Трошкови горива за ауто 851.002,57 1.150.000,00 1.055.394,78 91,77 124,02 

6   Трошкови електричне енергије 940.043,44 1.400.000,00 1.232.778,13 88,06 131,14 

6а   Трошкова ел.енергије за локале -префактурисани 2.417.718,06 3.100.000,00 2.833.762,95 91,41 117,21 

7   Трошкови грејања 736.989,52 890.000,00 718.835,16 80,77 97,54 

  513   4.945.753,59 6.540.000,00 5.840.771,02 89,31 118,10 

                

8   Трошкови бруто зарада и накнада 44.142.466,60 49.606.000,00 49.226.739,50 99,24 111,52 

9   Трошкови пореза и допиноса на зараде и накнаде 7.638.429,20 8.510.080,00 8.487.352,10 99,73 111,11 

10   Привремени и повремени послови 2.381.744,50 1.700.000,00 1.748.229,90 102,84 73,40 

11   Трошкови накнада чановима УО и НО 675.917,40 750.000,00 736.070,10 98,14 108,90 

12   Остали лични расходи (јубилар.награде,солидар. Пом.) 3.143.504,14 3.450.000,00 3.216.593,38 93,23 102,33 

13   Остали лични расходи (отпрем.,превоз, дневнице,остало) 823.483,30 2.080.000,00 1.826.167,76 87,80 221,76 

8а,9а   Уплата буџету 10% умањења зараде 107.592,60 0,00     0,00 

  52   58.913.137,74 66.096.080,00 65.241.152,74 98,71 110,74 

                

14   Трошкови услуга других правних лица  9.533.903,57 21.750.000,00 19.886.251,24 91,43 208,58 

15   Трошкови поштанских услуга 7.062.851,66 7.300.000,00 7.475.889,87 102,41 105,85 

16   Трошкови штампања рачуна и тужби 1.083.826,89 1.610.000,00 1.076.171,83 66,84 99,29 

17   Трошкови телефонских услуга и интернет веза 991.577,05 1.070.000,00 1.077.581,45 100,71 108,67 

18   Трошкови одржавања основних средстава и закупнине 915.984,53 2.250.000,00 2.032.365,25 90,33 221,88 

19   Трошкови рекламе и пропаганде 180.000,00 180.000,00 178.650,00 99,25 99,25 

20   Трошкови заштите на раду 439.787,31 555.000,00 552.369,36 99,53 125,60 

21   Трошкови комуналних и осталих услуга 190.280,06 390.000,00 207.590,41 53,23 109,10 

  53   20.398.211,07 35.105.000,00 32.486.869,41 92,54 159,26 
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22 540 Трошкови амортизације 1.402.219,26 1.700.000,00 1.379.737,76 81,16 98,40 

                

23   Трошкови одржавања софтвера 1.771.797,57 1.850.000,00 1.744.195,33 94,28 98,44 

24   Трошкови ревизије 99.000,00 100.000,00 93.500,00 93,50 94,44 

25   

Тр.непр.усл.-састав тужби(суд.тр.изврш.адвок.јавни 
правобр.) 18.184.762,38 14.670.000,00 14.155.747,94 96,49 77,84 

26   Трошкови непроизводних услуга 505.997,19 750.000,00 699.080,84 93,21 138,16 

27   Трошкови репрезентације 176.243,00 227.000,00 224.110,33 98,73 127,16 

28   Трошкови осигурања 576.917,11 700.000,00 544.483,59 77,78 94,38 

29   Трошкови банкарскох услуга 1.427.050,64 1.530.000,00 1.525.577,68 99,71 106,90 

30   Трошкови чланарина 70.680,00 80.000,00 63.084,00 78,86 89,25 

31   Трошкови пореза и допр.(на имовину,сраз.ПДВ,ТВ,допр.) 1.237.148,42 1.400.000,00 1.227.184,85 87,66 99,19 

  55   24.049.596,31 21.307.000,00 20.276.964,56 95,17 84,31 

          

      119.038.276,10 141.668.080,00 136.259.146,22 96,18 114,47 

                

32 56 Трошкови камата и валутних клаузула 91.437,24 150.000,00 85.854,46 57,24 93,89 

      3.085,98       0,00 

      94.523,22 150.000,00 85.854,46 57,24 90,83 

               

33 57 Остали ванредни расходи 78.637,04 2.000.000,00 10.067,84 0,50 12,80 

34 57 Остали ванредни расходи донације и спонзорства 123.316,67 200.000,00 60.000,00 30,00 48,66 

35 585 Обезвређивање потраживања 545.017,84   225.786,99   41,43 

  57,58   746.971,55 2.200.000,00 295.854,83 30,50 39,61 

                

    УКУПНО РАСХОДИ 119.879.770,87 144.018.080,00 136.640.855,51 94,88 113,98 

                

    Вишак прихода над расходима - добитак пре опорезивања 2.643.866,17 151.920,00 1.148.373,93 755,91 43,44 

    Порез на добит 347.437,00   93.047,85   26,78 

    Одложене пореске обавезе 111.566,00   123.674,00   110,85 

                

    НЕТО ДОБИТАК 2.184.863,17 151.920,00 931.652,08 613,25 42,64 
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      3. Остварен финансијски резултат и расподела добити 
 

У 2021. години предузеће је остварило вишак прихода над расходима, односно 
добитак пре опорезивања од 1.148.373,93 динара.  

Одложени порески расход периода износи 123.674,00 динара.   

Обавеза за порез на добит по пореском билансу за 2021. годину износи 93.047,85 

динара и плаћена је кроз аконтације у 2021. години. 

Oстварени нето добитак износи 931.652,08 динара. 
Расподела добити ће бити извршена по доношењу одлуке од стране Надзорног 

одбора и усвајања одлуке од стране оснивача. 
 

       4. Структура наплаћених потраживања и степен наплате 
                                                                                                                                        У динарима 

 Ненаплаћена 
потраживања
31.12.2020. 

Укупно 
фактурисано  

у 2021. 

Укупно 
наплаћено у 

2021. 

Ненаплаћена 
потраживања 
31.12.2021. 

 

Степен 
наплате 

1 2 3 4 5 4/3 

Потраживања по основу 
продаје-купци у земљи 

 

8.854.993,75 

 

80.816.704,93 

 

83.526.140,79 

 

6.145.557,89 
 

103,35 

- Потраживања од 
купаца по основу 
закупнина  

 

 

1.357.084,96 

 

 

16.163.222,80 

 

 

16.865.067,89 

 

 

655.239,87 

 

 

104,34 

- Потраживања од 
купаца за извршене 
услуге “СОН” 

 

 

6.036.296,27 

 

 

44.267.150,57 

 

 

46.332.170,03 

 

 

3.971.276,81 

 

 

104,66 

- Потраживање од 
купаца РЈ Сервис за 
извршене радове 

 

 

1.461.612,52 

 

 

20.386.331,56 

 

 

20.328.902,87 

 

 

1.519.041,21 

 

 

99,72 

 

Структура задужења и наплате код Система обједињене наплате  
                                                                                                                                        У динарима 

 Ненаплаћена 
потраживања
31.12.2020. 

Укупно 
фактурисано  

у 2021. 

Укупно 
наплаћено у 

2021. 

Ненаплаћена 
потраживања 
31.12.2021. 

 

Степен 
наплате 

1 2 3 4 5 4/3 

ЈКП “ Биоктош “ 51.996.753,09 140.863.282,50 134.308.684,82 58.551.350,77 95,35 

ЈКП “Градска топлана “ 155.525.029,38 390.673.749,99 383.043.168,26 163.155.611,11 98,05 

ЈКП “Водовод” 139.151.391,64 248.485.375,50 245.166.525,75 142.470.241,39 98,66 

ЈКП “Дубоко “ 5.430.413,80 -4.019,00 198.791,00 5.227.603,80  

“Дунав осигурање “ ад 3.110.473,14 8.317.271,00 7.002.946,78 4.424.797,36 84,20 

“ДДОР Нови Сад “ 1.332.124,01 572.120,00 523.323,00 1.389.921,01 91,47 

СЗР “Бест “ 4.054.097,87 8.244.706,00 8.082.006,48 4.216.797,39 98,03 

Eко алфа 674.451,53 2.342.439,00 2.318.650,19 698.240,34 98,98 

„Економик инжењ.“ доо 650.907,66 1.598.757,00 1.703.631,00 546.033,66 106,56 

ЗР „Лифт сервис“ 430.723,91 962.600,00 1.059.514,49 333.809,42 110,07 

Град Ужице – ЛПА 1.190.085,82 0,00 71.158,00 1.118.927,82  
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5. Структура ненаплаћених и застарелих потраживања 
                                                                                                                                  У динарима 

 

 

Ненаплаћена 

потраживања 

старија од 
једне године 
31.12.2020. 

 

Отписана 
потраживања 

 у 2021.год. 
 

Наплаћена и 
искњижена 

отписана потраж. у 
2021.год. из ранијег 

периода 

Ненаплаћена 
потраживања 

старија од једне 
године 

31.12.2021. 

1 2 3 4 5 

Исправка потраж. 
од купаца 

 

 

-226.347,81 

 

 

-179.221,56 

 

 

0 

 

 

-47.126,25 

Исправка потраж. 
из специф.послова 

 

 

-4.849.477,42 

 

 

-664.444,16 

 

 

848.869,86 

 

 

-4.665.051,72 

 

Ненаплаћена потраживања старија од једне године отписана су преко исправке 

вредности и предата су извршитељима на наплату. 
 

Исказана исправка вредности потраживања из специфичних послова старијих од 
годину дана у износу од 4.665.051,72 динара односи се само на потраживања за услуге које 
пружа ЈП „Стан“ и то: 

- Исправку вредности потраживања од власника пословних простора на име 
одржавања стамбених зграда у износу од 1.650.258,04 динара и 

- Исправку вредности потраживања од грађана по основу фактурисаних обавеза за 
трошкове одржавања зграда који припадају Предузећу (стручних послова), а који се 
наплаћују путем обједињене наплате „СОН-а“, у износу од 3.014.793,68 динара. 

 

 Исправка потраживања за остале даваоце услуга и накнада укључене у Систем 
обједињене наплате  (СОН), Предузеће не исказује већ их у својим извештајима исказују 
даваоци услуга и накнада. 
 

6. Структура краткорочних обавеза  
      У динарима 

 

 

 

Стање 31.12.2021. 

Краткорочне финансијске обавезе 81.728,40 

Добављачи у земљи 8.119.238,15 

Обавезе из специфичних послова 478.222.582,34 

- “СОН”-а према “Бест” за чишћење 4.216.797,39 

- “СОН”-а према Компанији “Дунав осигурање” 4.424.797,36 

- “СОН”-а према Компанији “ДДОР” 1.389.921,01 

- “СОН”-а према “Економик Инжењеринг” 546.033,66 

- “СОН”-а према ЈКП “Биоктош” Ужице 58.551.350,77 

- “СОН”-а за накнаду за грађевинско земљиште 6.941.818,23 

- “СОН”-а према ЈКП “Градска топлана Ужице” Ужице 163.155.611,11  

- “СОН”-а према ЈКП “Водовод” Ужице 142.470.241,39 
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- “СОН”-а за депоновање смећа 5.227.603,80 

- “СОН”-а према ЈП “Стан” Ужице 19.041.781,15 

- “СОН”-а према “Лифт сервис” Ужице 333.809,42 

- “СОН”- а према Град Ужице – еко такса 1.118.927,82 

- “СОН”-а према “Еко алфа” за чишћење 698.240,34 

- Средства  за одржавање зграда  34.028.125,57 

- Средства од закупнина  32.128.849,05 

- Средства од закупнина града 790.647,92 

- Остале обавезе 3.158.026,35 

 Остале краткорочне обавезе  5.792.896,10 

Обавезе по основу пореза  2.546.648,45 

 

На позицији Обавезе из специфичних послова предузеће као обавезу исказује 
задужења сваког даваоца услуга/учесника у СОН, а која су исказана у висини  
ненаплаћених потраживања од корисника услуга и накнада, уз напомену да је у оквиру ове 
позиције исказано и задужење за месец децембар, за који се рачуни достављају у јануару 
2021. године и наплата очекује у наредном периоду.  

У оквиру позиције Обавезе из специфичних послова исказана су и средства 
стамбених зграда, којима располажу зграде  које имају закључен уговор о одржавању са 
предузећем.  

 

7. Задуженост ЈП- кредити и позајмице  
 

Предузеће није кредитно задужено нити је планирало кредитно задуживање  у 
наредној години. 
 

8. Субвенције од оснивача 

 

Предузеће нема субвенције и приходе од оснивача. 
 

 

VII  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП 

 

У извештајном периоду одржане су девет седница Надзорног одбора, на којима се 
расправљало и одлучивало пo 45 тачака дневног реда из области рада и пословања 
предузећа, а материјал за сваку седницу Надзорног одбора уредно је достављан и члану 
Градског већа задуженом за јавна предузећа.  

 

 

VIII  ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА 

 

Ревизију пословања ЈП „Стан“ извршило је Друштво за ревизију, консалтинг  и 
рачуноводствене услуге „FinExpertiza“ д.о.о. Београд. 

У прилогу: 
- Извештај независног ревизора о извршеној ревизији редовних годишњих 

финансијских извештаја за 2021. годину. 
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