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 I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ 

Пословно име: Јавно комунално стамбено предузеће „Топола“ 

Седиште: Топола 

Претежна делатност: 3600-Производња и дистрибуција воде 

Матични број: 07123582 

ПИБ: 101223270 

Надлежно министарство: Министарство саобраћаја,грађевинарства и инфраструктуре 

 

Делатности  ЈКСП „Топола“ су:  

Делатност предузећа је комунална делатност: Производња и дистрибуција воде, 

сакупљање  и одвођење отпадних вода, изношење и депоновање смећа, пијачне услуге, 

гробљанске услуге, одржавање јавне хигијене у граду и извођење грађевинских 

радова.Према Статуту ЈКСП „Топола“ делатности по шифрама делатности  су следеће: 

          36.00-Сакупљање,пречишћавање и дистрибуција воде, као претежна делатност, 

          37.00-Уклањање отпадних вода, 

          42.21-Уградња цевовода 

          43.22-Постављање водоводних, канализационих,грејних и климатизационих 

система, 

           96.03-Погребне и сродне делатности, 

           49.41-Друмски превоз терета, 

           38.11-Сакупљање отпада који није опасан, 

           81.29-Услуге осталог чишћења, 

           Делатности одређене одлуком о оснивању,акту о регистрацији и сродне делатности. 

           

 Годишњи програм пословања:  

Програм  пословања  ЈКСП „ Топола“  за 2016.годину, број 4930/1.2  усвојен је на седници 

Надзорног одбора ЈКСП „Топола“  01.12.2015. године. Скупштина општине Топола на 

седници  одржаној дана 17.12.2015. године донела је решење којим се даје сагласност на 

Програм пословања ЈКСП „Топола“ за 2016.годину. Број решења је 110-55/2015-05-I од 

17.12.2015. године. Решење је објављено у Службеном гласнику СО Топола број   23/2015. 
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 II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 

У периоду 01.01-31.03.2016. године  на ПППВ у Јарменовцима  произведено је 179.958 м
3
 

воде. Укупна  фактурисана  количина воде у овом периоду  износи  95.433 м
3
. 

У првом  кварталу  2016. године  остварени физички обим производње  и услуга, односно 

фактурисана реализација износи:   

              .                               Физички обим производа и услуга 

Р.БР ОПИС Остварено Планирано ИНДЕХ 

1 Продаја воде 95.433м
3
 92.827м

3
 103 

2 Одвођење отпадних вода 44.034м
3
 40.677м

3
 108 

3 Пречишћ. отпадних вода 44.034м
3
 40.677м

3
 108 

4 Изношење смећа 685.334м
2
 684.250м

2
 100 

5 Накнада за прикључке 10.492 10.535 100 

 

У првом кварталу испостављена је прва привремена ситуација на пројекту Изградња 

црпне станице за фекалне воде у Божурњи, по уговору број 3900/2/15 од 14.09.2015. 

године у износу 4.061.649 динара. Извори финансирања су буџетска средства.Извођач 

радова је ДМ Инвест из Смедеревске Паланке. 

Започети су радови на реализацији Главног пројекта канализације за отпадне воде дела 

насеља Топола „Северни део“- слив1 /прва фаза/. Уговорена вредност радова износи 

14.179.700 динара. У периоду  01.01-31.03.2016. године изведеност радова износи 9% 

Извори финансирања су буџетска средства. 

Започети су радови на санацији изворишта Божурња.Испостављена је прва привремена 

ситуација у износу 192.903 динара. Извори финансирања су сопствена средства.Извођач 

радова је Хикон МК Инжињеринг доо Ћуприја. 

Остварени  пословни приходи од продаје по делатностима износе : 

1.Приходи од продаје воде                               3.739.733 

2.Реализација водоводних услуга                       546.894 

3.Реализација чистоће                                        7.567.363 

4.Реализација гробља                                         1.145.689 

5.Реализација тезги и пијачарина                        295.447 

6.Приход канализације и пречистача               1.241.921 

7.Приход транспорта и зимске службе             4.266.725 
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1. БИЛАНС УСПЕХА 

У периоду 01.01-31.03.2016. године структура реализованих прихода у билансу успеха је 

следећа, приказ у табели: Образац 1 

                                                СТРУКТУРА  ПРИХОДА                                                       у  000 дин 

РБ             ОПИС Остварено Планирано Индех Структура 

I Приходи од продаје 24.264 32.240 75 98 

II Финансијски приходи 144 250 58 1 

III Остали приходи 277 750 37 1 

 Укупно 24.685 33.240 74 100 

 

У првом кварталу 2016. године  остварени приходи су нижи од планираних  јер су радови 

грађевинске оперативе  у првом кварталу године  мањи због зимског периода. Радови који 

су започети у овом кварталу  биће фактурисани , односно ситуације испостављене у 

наредном периоду. ЈКСП“ Топола“ послује на принципу фактурисане реализације а буџет 

на готовинском принципу и своје обавезе по фактурама измирује по РИНО-у у року од 60 

дана од дана пријема, тако да  део фактура биће измирен у другом кварталу. 

У периоду 01.01-31.03.2016.године структура реализованих расхода по позицијама у 

билансу успеха је следећа:  

                                                             СТРУКТУРА РАСХОДА                                                      у  000 дин 

РБ           ОПИС Остварено Планирано ИНДЕХ Структура 

I Пословни расходи 28.234 35.181 80 98 

II Финансијски расходи 736 500 147 1 

III Остали расходи 87 300 29 1 

 Укупно 29.057 35.981 81 100 

 

 Остварени расходи ЈКСП „Топола“  у оквиру су планираних расхода,  али имају бржу 

динамику раста од остварених прихода. Од планираних износа одступају трошкови 

производних  услуга, односно трошкови подизвођача и нематеријални трошкови, односно 

трошкови такси и судски трошкови јер у тренутку израде плана није било могуће 

прецизирати динамику активности у оквиру ових трошкова.У подбилансу финансијских 

расхода: трошкови камата, негативне курсне разлике одступања од планских вредности су 

због већег раста курса валуте  код отплате кредита и лизинга који су уговорени са 

валутном клаузулом на дан плаћања. 
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Одступања од планираних вредности биће избалансирана на годишњем нивоу  и  

ребалансом.  

                                                       НЕТО РЕЗУЛТАТ                                                   У 000 дин 

РБ               ОПИС Приходи Расходи Разлика 

I Приходи и расходи из 

редовног пословања  

24.264 28.234 -3.970 

II Финансијски приходи и 

расходи 

144 736 -592 

III Остали приходи и расходи 277 87 190 

 Укупно 24.685 29.057 -4.372 

 

ЈКСП „Топола“ је у периоду 01.01-31.03.2016.године остварила вишак расхода над 

приходима, односно губитак у износу 4.372.000 динара.  

На остварење већег губитка од планираног утицало је остварење мањих прихода у сектору 

ИО, већи раст трошкова подизвођача и нематеријалних  трошкова. Наплатом потраживања 

од купаца у поступку извршења трошкови такси и судски трошкови биће враћени у 

приход у наредном периоду.  

2. БИЛАНС СТАЊА 

ЈКСП „Топола“ је на дан  31.03.2016. године остварила следеће стање  билансних позиција 

имовине,  капитала и обавеза, приказ у табели: Образац 1А 

1.Стална имовина ЈКСП „Топола“ на дан 31.03.2016.године износи   311.032.000 динара  и 

састоји се од: 

        - Некретнина, постројења и опреме у износу 310.941.000 динара 

        - Обртна имовина / залихе и потраживања/ у износу 35.785.000 динара. 

У структури активе стална имовина учествује са 89,68%, а обртна имовина учествује са 

10,32%.  

     Укупна актива износи 346.817.000 динара и уквиру  је планираних вредности 

2.Капитал ЈКСП „Топола“ на дан 31.03.2016.године износи 176.311.000 динара 

3.Дугорочне обавезе износе 151.707.000 динара 

4.Одложене пореске обавезе износе 444.000 динара 

5.Краткорочне обавезе износе 18.355.000 динара 
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У  структури дугорочних обавеза дугорочни кредити износе 3.906.000 динара, обавезе  за 

финансијски лизинг износе 18.887.000 динара и обавезе које се конвертују у капитал- 

државна давања износе 128.914.000 динара. 

У структури краткорочних обавеза примљени аванси износе 3.048.000 динара, обавезе 

према добављачима износе 10.141.000 динара и остале обавезе износе 5.166.000 динара. 

Уструктури активе капитал учествује  50,84%, дугорочне обавезе учествују са 43,75% 

,одложене обавезе са 0,12% и краткорочне обавезе са 5,29%. 

Укупна пасива износи 346.817.000 динара и у оквиру је планираних вредности. 

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

ЈКСП „Топола“ у периоду  01.01-31.03.2016. године остварила је приливе и одливе по 

подбилансима,приказ у табели: Образац 1Б 

1.У подбилансу готовине из пословних активности остварени су приливи од продаје, 

наплаћених камата,приливи од субвенција и остали приливи из редовног пословања у 

укупном износу 38.396.000 динара што је 32% више од планираних вредности,што је 

условљено наплатом потраживања у текућем периоду и потраживања из претходног 

периода. 

Остварени  одливи из пословних активности су за исплате добављачима, за зараде накнаде 

зарада и остале личне расходе, плаћене камате и одливи по основу јавних прихода у 

укупном износу 36.941.000 динара ,што је 33% више од планираних одлива.То је било 

могуће из прилива готовине у текућем периоду и салда готовине на текућим рачунима на 

почетку извештајног периода. 

У  подбилансима инвестирања и финансирања нису остварени приливи. 

У подбилансу инвестирања остварени су одливи за набавку опреме и остале финансијске 

пласмане у износу 446.000 динара. 

У подбилансу финансирања остварени су одливи за отплате рата за дугорочни кредит у 

износу 863.000 динара и отплате рата за финансијски лизинг у износу 527.000 динара што 

укупно износи 1.390.000 динара. 

Укупни приливи остварени су у износу 38.396.000 динара и укупни одливи у износу 

38.777.000 динара. 

Стање готовине на крају обрачунског периода износи 1.814.000 динара. 

 

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

Трошкови  зарада и остали трошкови запослених у периоду 01.01-31.03.2016.године 

остварени су у следећим износима, приказ у табели : Образац број 2. 
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         Трошкови нето зарада                                                                 8.422.330 

         Трошкови на терет запослених                                                  3.184.417 

          Бруто зараде                                                                              11.606.747  

          Трошкови на терет послодавца                                                 2.112.122   

          Привремени и повремени трошкови                                          211.660 

          Накнаде члановима надзорног одбора                                        121.041 

          Накнада трошкова за долазак и одлазак са рада                         380.172 

          Трошкови службеног пута и дневнице                                         34.344  

          Поклони за Нову годину деци запос. радника                             64.394 

 Позиције трошкова запослених су оквиру планских вредности, осим трошкова  дневница 

за службени пут који су већи од планираних за 7.914 динара.Остале накнаде трошкова 

запосленима-новогодишњи поклони деци радника у износу 64.394 динара су из 2015. 

године, а фактура је испостављена у јануару 2016.године.Ови трошкови биће 

избалансирани у наредном периоду у складу са планираним  износима. 

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

Број запослених радника је у складу с планираним бројем радника и 31.03.2016. године је 

77 запослених  радника, 70 на неодређено време и 7 на одређено време.Флуктуација  

запослених у првом кварталу 2016. године дата је у табели: Образац број 3.Основ пријема 

запослених радника на одређено време је повећан обим посла. 

Број ангажованих радника по основу уговора /привремени и повремени послови/ на дан 

31.03.2016.године је 2 запослена радника.Основ пријема је повећан обим послова. 

У првом кварталу 2016. године био је одлив једног запосленог радника на одређено време 

- раскид уговора о раду и прилив два запослена радника на одређено време и једног 

запосленог радника по уговору о привременим и повременим пословима због повећаног 

обима посла / јавна хигијена и послови у Служби наплате /. 

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

ЈКСП „Топола“ у првом кварталу није повећавала цене производа и услуга. Последње 

повећање цена воде, услуга канализације, пречишћавања отпадних вода, изношења и 

депоновања смећа, пијачних услуга и гробљанских услуга било је 23.09.2013.године.  

Преглед цена комуналних услуга дат је у табели : Образац број 4. 

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

У првом кварталу 2016.године пренета средства за субвенције из буџета општине Топола 

износе 3.709.944 динара. Субвенционисане су  цене  комуналних  услуга  / текуће 

субвенције/  и  отплате рата за основна средства /капиталне субвенције/. Капиталне 
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субвенције односе се за  инвестициони  кредит  за камион смећар и  набављену опрему на 

финансијски лизинг за грађевинску машину и камион кипер. 

Осталим приходима из буџета сматрају се сви  остали приходи из буџета: преноси по 

испостављеним рачунима за јавну хигијену, зимско одржавање и средства за изведене 

радове на инвестиционим пројектима. Пренета средства за ове намене износе 15.899.577 

динара.У оквиру пренетих средстава су и пренета средства за обавезе буџета  према ЈКСП 

„Топола“  из 2015.године.   

 Пренос средстава из буџета за субвенције и остали приходи приказани су у табели: 

Образац број 5. 

   

 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

Средства за посебне намене предвиђена Програмом пословања ЈКСП „Топола“ односе се 

на донације и средства за репрезентацију /Образац број 6/ 

Планирана средства за донације у првом кварталу 2016.године износе 22.500 динара и у 

овом периоду није било реализације по овим основама. 

Расходи за репрезентацију планирани су на годишњем нивоу 120.000 динара, а у првом 

кварталу 2016.године планирани су у износу 30.000 динара.Остварена средства у овом 

периоду износе 119.666 динара. У оквиру овог износа су трошкови за новогодишњи 

материјал и календаре у износу 97.080 динара. 

 

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 

Програмом пословања ЈКСП „Топола“ за 2016.годину планирана су средства за набавку 

опреме у износу 4.180.000 динара,а планирана средства у првом кварталу  износе 

1.000.000 динара.Набављена опрема  у овом периоду износи 408.567 динара /опрема за 

пречистач, канцеларијски намештај и компјутерска опрема/. 

У првом кварталу 2016.године извршено је финансирање пројекта изградње црпне станице 

у Божурњи који је започет у 2015.години у вредности 4.061.649 динара.  

 

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 

Пословање ЈКСП „Топола“ у периоду 01.01-31.03.2016.године  карактрише:             

 - остварење планираног физичког обима продаје производа и услуга, 

-  у току су планирани грађевински радови на инфраструктурним комуналним објектима 

који ће бити релизовани у наредним кварталима, који ће утицати на повећање прихода и  

остварење позитивног финансијског резултата.  
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-  политика зарада и запослености  је у планским оквирима, 

- спроводе се опсежне мере у наплати потраживања од купаца, 

- предузеће је ликвидно и измирује своје обавезе према повериоцима и запосленима 

- остварен губитак у првом кварталу 2016.године биће саниран остварењем планираних 

прихода у грађевинској делатности и остварењем планираних расхода у наредном периоду  

до краја године .                                                                                                                                                           

 

 

Топола, 27.04.2016.                                                                     ЈКСП „ТОПОЛА“ ТОПОЛА                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                  Директор 

                                                                                                       --------------------------------- 

 

 

 


