
Образац 12 

Јавно комунално стамбено предузеће „Топола“   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ  УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ 

АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

За период од 01.01.2017. до 31.03.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Топола, април 2017. године  

 



1 
 

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

           Годишњи програм пословања:  

Програм  пословања  ЈКСП „ Топола“ за 2017.годину, број  4406/1.2  усвојен је на 

седници Надзорног одбора ЈКСП „Топола“ 30.11.2016.године. Скупштина општине Топола 

на седници одржаној дана 21.12.2016.године донела је решење којим се даје сагласност 

на Програм пословања ЈКСП „Топола“ за 2017.годину. Број решења је 020-410/2016-05-I 

од 21.12.2016.године. Решење је објављено у Службеном  гласнику СО Топола број 

24/2016. 

На седници Надзорног одбора одржаној 14.02.2017.године усвојена је Прва измена 

и допуна Програма пословања ЈКСП „Топола“ за 2017. годину, број 594/1.2. Скупштина 

Општине Топола на седници одржаној 20.02.2017. године дала је сагласност решењем 

број 110-17/2017-05-I. Решење је објављено у Службеном гласнику број 2/2017. 
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 II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 

           У периоду 01.01. – 31.03.2017. године на ПППВ у Јарменовцима произведено је 

201.828 м3 воде. Укупна  фактурисана  количина воде у овом периоду  износи 95.991 м3. 

           У периоду 01.01.- 31.03.2017.године остварени физички обим производње и услуга, 

односно, фактурисана реализација износи:   

              .                               Физички обим производа и услуга 

Р.БР ОПИС Планирано Остварено ИНДЕХ 

1 Продаја воде 96.800м3 95.991м3 99 

2 Одвођење отпадних вода 44.000м3 45.960м3 104 

3 Пречишћ. отпадних вода 44.000м3 45.960м3 104 

4 Изношење смећа 683.000м2 678.984м2 99 

5 Накнада за прикључке 10.530 пр. 10.569 пр 100 

 

Изводе се радови на Изградњи потисног цевовода од изворишта Кречана и 

дистрибутивног цевовода у улици Карађорђевој до резервора „Опленац“, по уговору број 

2133/1.2 од 10.06.2016. године. У периоду 01.01.- 31.03.2017. године изведени радови по 

седмој привременој ситуацији износе 1.798.325 динара. Уговорена вредност радова 

износи 24.243.426 динара. Извори финансирања су средства буџета. 

Остварени приходи од продаје по делатностима износе /у динарима/ : 

1. Приходи од продаје воде      4.453.686 

2. Реализација ИО и услуга                 2.703.525 

3. Реализација чистоће      8.128.580                                 

4. Реализација гробља       2.188.654                                  

5. Реализација тезги и пијачарина        309.117 

6. Приход канализације и пречистача    1.494.706 

7. Приход транспорта и зимске службе    2.526.389 

  Укупно приходи од продаје:                                     21.804.657   

Субвенције и остали пословни приходи                5.728.092 

            Укупно:                                                                      27.532.749 

 

1. БИЛАНС УСПЕХА 

У периоду 01.01-31.03.2017.године структура реализованих прихода у билансу 

успеха је следећа, приказ у табели: Образац 1 
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                                              СТРУКТУРА  ПРИХОДА                                              у  000 дин 

РБ             ОПИС Планирано Остварено Индех Структура 

I Пословни приходи   41.160 27.533 67 99 

II Финансијски приходи        125       93 74 - 

III Остали приходи        300     229 76 1 

 Укупно   41.585       27.855 67 100 

 

         У периоду 01.01-31.03.2017. године остварење укупног прихода је 67% у односу на 

план. Проценат остварења плана пословних прихода је 67%, проценат остварења плана 

финансијских прихода је 74%, проценат остварења  осталих прихода износи 76%.   

         Проценат остварења плана пословних прихода је нижи јер у првом кварталу  2017.  

године није дошло до остварења планираних прихода од услуга. Остварени приходи  

нижи су од планираних јер су радови грађевинске оперативе у првом кварталу мањег 

обима због зимског периода. Радови који су започети у овом кварталу биће фактурисани, 

односно ситуације испостављене у наредним кварталима.. 

         Од укупно планираних грађевинских радова на капиталним пројектима у 2017. 

години у износу 52.700.000 динара у овом периоду фактурисано је   1.798.325 динара или 

3,41%.                                                                         

         У периоду 01.01-31.03.2017.године структура реализованих расхода по позицијама у 

билансу успеха је следећа:  

                                                       СТРУКТУРА РАСХОДА                                    у  000 дин 

РБ           ОПИС Планирано  Остварено      Индех Структура 

I Пословни расходи 42.656 40.986 96 98 

II Финансијски расходи 775 864 111 2 

III Остали расходи 312 12 4 - 

 Укупно 43.743 41.862 96 100 

        

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

имају бржу динамику раста од остварених прихода. Појединачно одступају трошкови 

производних услуга и нематеријални трошкови и остали финансијски расходи јер у 

тренутку израде плана није било могуће прецизирати динамику активности у оквиру ових 

трошкова. У оквиру трошкова производних услуга  бржу динамику раста имају трошкови 

одржавања средстава, трошкови подизвођача у пружању услуга и  трошкови осталих 

услуга. 
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                                                      НЕТО РЕЗУЛТАТ                                                   У 000 дин 

РБ               ОПИС Приходи Расходи Разлика 

I Приходи и расходи из 

редовног пословања  

27.533 40.986 -13.453 

II Финансијски приходи и 

расходи 

           93 864 -771 

III Остали приходи и расходи 229 12 217 

 Укупно 27.855 41.862 -14.007 

 

          ЈКСП „Топола“ је у периоду 01.01.-31.03.2017.године остварила укупан приход у 

износу 27.855.000 динара, укупан расход у износу 41.862.000 динара и вишак расхода над 

приходима у износу  14.007.000 динара.  

           У подбилансу пословних  прихода и расхода остварен је губитак у износу 

13.453.000 динара, у подбилансу финансијских прихода и расхода остварен је губитак у 

износу 771.000 динара, у подбилансу осталих прихода и расхода остварен је добитак у 

износу  217.000 динара, односно остварен је укупан губитак у износу 14.007.000 динара. 

            На остварење губитка у првом кварталу утицали су мање остварени приходи од 

радова грађевинске оперативе и бржи раст  трошкова  од раста прихода у овом 

обрачунском периоду.   

2. БИЛАНС СТАЊА 

       ЈКСП „Топола“ је на дан  31.03.2017. године  остварила  следеће стање  билансних 

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

       1.Стална имовина ЈКСП „Топола“ на дан 31.03.2017. године износи 294.205.000 

динара.  

       Некретнинe, постројења и опремa  износe 294.205.000 динара.  У структури сталне 

имовине земљиште износи 15.855.000 динара, грађевински објекти износе 158.809.000 

динара,постројења и опрема  износе 36.443.000 динара, некретнине, постројења и опрема 

у припреми  износе 83.098.000 динара.  

       1.Обртна имовина ЈКСП Топола /залихе и потраживања/  износи 34.453.000 динара. 

  У структури обртне имовине залихе износе 6.422.000 динара, потраживања по основу 

продаје коригована исправком вредности  износе  22.728.000 динара, друга потраживања 

износе 767.000 динара, краткорочни финансијски пласмани износе 2.000.000 динара, 

готовина износи 677.000 динара, потраживања за ПДВ износе 7.000 динара, разграничене 

камате за лизинг /АВР/ износе 1.852.000 динара.   

        У структури активе стална имовина учествује са  89,51%, а обртна  имовина учествује 

са 10.49%.  

       Укупна актива  износи 328.658.000 динара  и 3% је мања од  планиране вредности. 
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 Структура пасиве  је следећа : 

1. Капитал ЈКСП „Топола“ на дан 31.03.2017. године износи 169.662.000 динара 

2. Дугорочне обавезе износе 139.127.000 динара 

3. Одложене пореске обавезе износе  354.000 динара 

4. Краткорочне обавезе износе  19.515.000 динара 

  У структури капитала на дан 31.12.2016. године основни капитал износи  217.769.000 

динара, губитак из ранијих година износи 34.688.000 динара, а добитак  из претходне 

године  износи 588.000 динара, губитак текућег периода износи 14.007.000 динара. 

  У  структури дугорочних обавеза дугорочни кредити износе 306.000 динара, обавезе  

за финансијски лизинг износе 13.968.000 динара и обавезе које се конвертују у капитал - 

државна давања износе 124.853.000 динара. 

  Дугорочни кредит је код Банке Интеса на дан 31.03.2017. године износи 2.469,54 еура 

у динарској против-вредности на дан плаћања рате. Рок отплате кредита је у априлу 

2017.години. 

  У структури краткорочних обавеза, обавезе према добављачима износе 13.794.000 

динара и остале обавезе износе 5.671.000 динара. Остале обавезе се односе на 

неисплаћене зараде и друга примања за март 2017. године које се исплаћују у априлу 

2017. године и  обавезе за накнаде за коришћење и заштиту вода. 

 У структури пасиве капитал учествује са  51,62%, дугорочне обавезе учествују са 

42,34%, одложене обавезе са 0,10% и краткорочне обавезе са 5,94%. 

 Укупна пасива износи 328.658.000 динара и 3% је мања од  планиране вредности. 

 

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

       ЈКСП „Топола“ у периоду  01.01-31.03.2017. године остварила је приливе и одливе по 

подбилансима, приказ у табели: Образац 1Б 

       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 40.537.000.000 динара што је за 3% мање од   планираних вредности, што 

је условљено остварењем мање реализације прихода од планираних у текућем периоду а 

самим тим и прилива готовине од пословних активности.  

 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 39.079.000 динара, што је 4% више од планираних одлива, а 

односи се на исплате добављачима, исплаћене камате и одливе на основу јавних 

прихода. То је било могуће из прилива готовине у текућем периоду и салда готовине на 

текућим рачунима на почетку извештајног периода. 

 У  подбилансу инвестирања   није било прилива средстава.  

 У подбилансу инвестирања остварени су одливи за набавку опреме у износу 132.000 

динара. 
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У подбилансу финансирања није било прилива средстава. 

 У подбилансу финансирања остварени су одливи за отплате рата за дугорочни 

кредит у износу 934.000 динара и отплате рата главнице за финансијски лизинг у износу 

887.000 динара и остали одливи у износу 361.000 динара, што укупно износи  2.182.000 

динара. 

 Укупни приливи остварени су у износу 40.537.000 динара и укупни одливи у износу 

41.393.000 динара. 

 Стање готовине на почетку периода износи 1.533.000 динара.   

 Стање готовине на крају обрачунског периода износи 677.000 динара. 

 

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

       Трошкови зарада и остали трошкови запослених у периоду 01.01-31.03.2017. године 

остварени су у следећим износима, приказ у табели : Образац број 2. 

- Трошкови нето зарада            9.209.514 

- Трошкови пореза и доприноса на терет запослених        3.536.645 

- Бруто зараде            12.746.159 

- Трошкови на терет послодавца           2.281.562 

- Привремени и повремени трошкови             180.163 

- Накнаде члановима надзорног одбора             118.908 

- Накнада трошкова за долазак и одлазак са рада            376.012 

- Трошкови службеног пута и дневнице               15.727 

- Отпремнине                                                                                           1.613.090  

        

 Трошкови зарада и остали трошкови запослених су у оквиру планираних вредности.                                                                 

   

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

ЈКСП „Топола“ је  на дан 31.12.2016. године имала 79 запослених  радника, 71 на 

неодређено време и 8 на одређено време. 

 На дан 31.03.2017. године ЈКСП „Топола“ има 77 запослених радника, односно 70 

радника на неодређено време и 7 радника  на одређено време.Флуктуација  запослених у 

првом  кварталу 2017. године дата је у табели: Образац број 3. 

ЈКСП „Топола“ је у првом  кварталу 2017. године имала одлив 3 радника на 

неодређено време због отказа уговора о раду због технолошког вишка уз исплату 

отпремнине и прилив два радника на неодређено време. 

 Одлуком о измени и допуни Одлуке о максималном броју запослених на 

неодређено време за сваки организациони облик у систему јединице локалне самоуправе 

општине Топола /Службени гласник СО Топола, број 21 од 29.11.2016. године/ 

опредељено је ЈКСП „Топола“ 72 радника на неодређено време. 
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ЈКСП „Топола“ је на дан 31.03.2017.године има седам радника на одређено време. 

Основ пријема запослених радника на одређено време је повећан обим посла.У првом 

кварталу 2017.године остварен је одлив два радника на одређено време и пријем једног 

радника на одређено време у односу на задњи дан претходног тромесечја.. 

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

на дан  31.03.2017. године је један запослени радник, због повећаног обима посла.  

  

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

ЈКСП „Топола“ је крајем 2016. године је повећала цене производа и услуга око 

12%. Цена воде, услуга канализације, пречишћавања отпадних вода, изношења и 

депоновања смећа, пијачних услуга и гробљанских услуга утврђена је   Ценовником број 

4380/1.2 од 30.11.2016. године. Скупштина општине је  на седници одржаној 21.12.2016. 

године  дала сагласност на Ценовник основних комуналних услуга. Број решња је 020-

395/2016-05-I од 21.12.2016. године. Примена цена је од 01.01.2017. године. 

 Преглед цена комуналних услуга које су примењене у првом кварталу 2017. 

године по врстама услуга и  категоријама корисника дат је у табели : Образац број 4. 

 

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

У периоду 01.01. - 31.03.2017. године пренета средства за субвенције из буџета 

општине Топола износе 6.309.590 динара. Субвенционисане су цене  комуналних  услуга  

/текуће субвенције/ у износу 4.170.809 динара и отплате рата кредита и лизинга за 

основна средства /капиталне субвенције/ у износу 2.138.781 динара. Капиталне 

субвенције односе се на 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 преноси 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  

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

према  ЈКСП „Топола“ из 2016.године. Укупно пренета средства за субвенције и остали 

преноси из буџета  износе  24.307.963 динара. 

  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 периоду 01.01.- 31.03.2017.године износе 22.500 

динара. У овом периоду није остварена реализација средства која су планирана. 
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             У периоду 01.01-31.03.2017. године планирани су расходи за репрезентацију   у 

износу 30.000 динара. Остварена средства у овом периоду износе 96.697 динара. У 

оквиру овог износа су трошкови за новогодишњи материјал и календаре за 2017. годину у 

износу 64.200 динара 

 

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 

Програмом пословања ЈКСП „Топола“ за 2017. годину планирана су средства за 

набавку опреме у првом кварталу  износе 2.850.000 динара.  Набављена опрема  у овом 

периоду износи  132.444  динара / канцеларијски намештај и компјутерска опрема /.  

 

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 

Пословање ЈКСП „Топола“ у периоду  01.01 - 31.03.2017. године  карактрише:             

- Остварење планираног физичког обима продаје основних комуналних услуга, 

- У наредним кварталима убрзаће се динамика планираних грађевинских радови на 

инфраструктурним комуналним објектима које  изводи оператива ЈКСП „Топола“,  

што ће  утицати на  повећање прихода и остварење позитивног финансијског 

резултата до краја пословне године. 

- Политика зарада и запослености  је у планираним оквирима, 

- Спроводе се опсежне мере у наплати потраживања од купаца, 

- Предузеће је ликвидно и измирује своје обавезе према повериоцима и 

запосленима 

- Остварени губитак у првом кварталу 2017. године биће саниран остварењем 

планираних прихода од грађевинске делатности и осталих услуга и остварењем   

расхода у наредним кварталима до краја године у планираним оквирима.                                                                                            

 

 

 

 

Топола, 27.04.2017.                                                                  ЈКСП „ТОПОЛА“ ТОПОЛА                                                                                                                                                                                                                            
ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР 

 

Тања Цветковић, диа 

 


