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ПРОГРАМ СУБВЕНЦИЈА
ЗА 2021. ГОДИНУ
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Делатност: 3600- Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Матични број: 07123582
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ЈББК: 82920
Локална самоуправа: Скупштина општине Топола

Топола, јануар 2021. године

ЈКСП „ТОПОЛА“ТОПОЛА

ЈКСП „Топола“ добија субвенције из буџета општине Топола. Одлуком о буџету
општине Топола за 2021. годину планиране су субвенције у износу 13.700.000 динара.
Субвенције су планиране за следеће намене:
1. Текуће субвенције
2. Капиталне субвенције
ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ
Текуће субвенције односе се на субвенционисање цена комуналних услуга: воде,
услуга канализације и пречишћавања отпадних вода. Одлуком о буџету општине Топола
за 2021. годину планиране су текуће субвенције у износу 4.700.000 динара.
Планиране текуће субвенције у 2021. години су за 3.800.000 динара мање од
планираних текућих субвенција у 2020. години.
ЈКСП „Топола“ у 2020.години није повећавала цене основних комуналних услуга.
Цена коштања комуналних услуга не обезбеђује ниво просте репродукције, нити покриће
директних трошкова који терете дату услугу. Према Програму пословања за 2021. годину
ЈКСП „Топола“ планира постепено повећање цена.
У складу са Законом о комуналним делатностима средства за обављање и развој
комуналних делатности обезбеђују се из прихода од продаје комуналних услуга. Цене
комуналних услуга су низ година биле ограничене и нису пратиле раст улазних инпута,
повећања су пратила пројектовани раст који је био нижи од потребног.
Део разлике у цени који се субвенционише се из буџета општине Топола
обрачунава се и преноси месечно.
Разлика у цени по м3 која се субвенционише по категоријама услуга и корисника
износи:
Р.бр.
ОПИС
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2.
3.
1.
2.
3.

1.
2.
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Вода
Домаћинства
Привреда
Установе
Канализација
Домаћинства
Привреда
Установе
Пречишћавање
отпадних вода
Домаћинства
Привреда
Установе

Важеће цене
на дан
31.12.2020.

Планиране
цене у 2021.
години

Обрачунате
цене

Разлика у цени
која се
субвенционише

39,00
118,00
68,00

50,00
151,00
87,00

67,66
204,73
117,98

4,98
15,08
8,69

12,00
35,00
21,00

15,40
44,80
26,90

20,82
60,72
36,43

1,53
4,47
2,68

12,00
49,00
24,00

17,60
72,00
35,30

29,78
121,62
59,57

3,09
12,62
6,18

КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
Капиталне субвенције су за основна средства: за отплате рата дугорочног кредита
за камион смећар, ауточистилицу, поправку рото бубња на камиону смећар, цистерне за
воду, скипа катерпилар и цистерне за отпушавање канализације.
Укупне планиране капиталне субвенције у 2021. години износе 9.000.000 динара, и
то:
•
•
•
•
•
•

Планирана средства за отплату рата дугорочног кредита за камион смећар износи
2.500.000 динара.
Планирана средства за отплату рате дугорочног кредита за ауточистилицу износи
1.400.000 динара.
Планирана средства за отплату рата дугорочног кредита за поправку камиона
смећар (рото бубањ) износи 900.000 динара
Планирана средства за отплату рата дугорочног кредита за цистерну за воду
износе 650.000 динара.
Планирана средства за отплату рата кредита за скип катерпилар износе 1.700.000
динара
Дугорочни кредит за набавку цистерне за отпушавање канализације у износу
1.850.000 динара

Дугорочни кредит за камион смећар одобрен је 12.06.2017. године са роком отплате
од седам година у вредности 124.659,53 еура. Рата главнице је фиксна и износи 1.484,04
еура по средњем курсу НБС. Део рате који се односи на камату је променљив. Стање
кредита по плану отплате на дан 31.12.2020. године износи 65.297,93 еура. Рата доспева
24. у месецу. Рок отплате кредита је 24.07.2024. године.
Дугорочни кредит за ауточистилицу износи 5.928.000 динара са роком отплате пет
година. Рата кредита износи 108.392,09 динара и доспева 30. у месецу. Стање кредита
према плану отплате на дан 31.12.2020. године износи 1.887.229,04 динара. Рок отплате
кредита је 30.06.2022. године.
Дугорочни кредит за поправку смећара (рото бубањ) износи 3.540.000 динара. Рата
кредита износи 58.664,40 динара. Део рате који се односи на камату је
варијабилан.Стање кредита на дан 31.12.2020. године износи 2.522.569,15 динара. Рата
доспева 04. у месецу. Рок отплате кредита је 04.07.2024. године.
Дугорочни кредит за цистерну за воду износи 2.574.000 динара са роком отплате пет
година. Рата кредита износи 42.632,62 динара и доспева 02. у месецу. Стање кредита на
дан 31.12.2020. године износи 1.875.835,46 динара. Рок отплате кредита је 02.08.2024.
године.
Дугорочни кредит за скип катерпилар износи 64.158,99 еура са роком отплате пет
година.Рата износи 1069,32 еура по средњем курсу НБС и доспева 27. у месецу.Стање
кредита на дан 31.12.2020. године износи 50.257,83 еура. Рок отплате кредита је
27.11.2024. године.

Дугорочни кредит за цистерну за отпушавање канализације износи 66.236 еура са
роком отплате пет година. Рата кредита износи 1.103,93 еура по средњем курсу НБС.
Стање кредита на дан 31.12. 2020. године износи 61.820,28 еура. Рата доспева 26. у
месецу. Рок отплате кредита је 26.08.2025. године.
Капиталне субвенције везане су за побољшање техничке опремљености ЈКСП
„Топола“ како би била технички оспособљена за извођење радова и пружање услуга које
су јој поверене као извођачу радова на капиталним пројектима на изградњи комуналне
инфраструктуре и пружању комуналних услуга.
Динамика коришћења субвенција по кварталима

Субвенције

Период
01.01.31.03.2021.
3.425.000

Период
01.0130.06.2021.
6.850.000

Период
01.0130.09.2021.
10.275.000

Период
01.0131.12.2021.
13.700.000

Укупно

3.425.000

6.850.000

10.275.000

13.700.000

Назив

У наредном периоду одобрене субвенције ЈКСП „Топола“ смањиваће се постепено,
са побољшањем ефикасности пословања и увођењем економских цена комуналних
услуга узимајући у обзир границу приступачности.
ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
______________________
Драган Весић,дипл.грађ.инж.

