Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„Градска топлана Ужице“- Ужице

Извештај о степену усклађености
планираних и реализованих активности из
програма пословања
за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године

Пословно име: ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“
Седиште: Ужице, Трг партизана 26
Контакт телефон: 031/513-101
Е-mail: zoran.sibalic@toplana.uzice.rs
Оснивач: Град Ужице
Претежна делатност: 3530 – снабдевање паром и климатизација (производња и
дистрибуција топлотне енергије)
Матични број: 07317743
ПИБ: 101501320
ЈББК: 81167
Надлежно министарство: Министарство енергетике
Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа Ужице

Ужице, мај 2020. године

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
- Министарство државне управе и локалне самоуправе

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:
Претежна делатност ЈКП “Градска топлана Ужице” (у даљем тексту: ЈКП “Градска топлана
Ужице” или Предузеће) 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; и
- 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. О промени
делатности као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности,
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.
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Годишњи програм пословања ЈКП „Градска топлана Ужице“ за 2020. годину:
је усвојен одлуком Надзорног одбора број 1099-2 од 29.11.2019. године на који је
Скупштина града Ужица дала сагласност Решењем І број 023-182/19 од 24.12.2019.
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.
Следећом табелом су приказани: број корисника, грејана површина и месечна
реализација по структури корисника.

РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА МАРТ 2020. год.
ред.
основ фактурисања
бр.
1. Стамбени преко благајне
(Севојно)
УКУПНО СТАМБЕНИ
2. Пословни простор-12 месеци
3. Пословни простор-6 месеци
4. Повлашћени простор
5. Специфични простор
У К У П Н О:

број
површина
износ
корисника
m2
без ПДВ
5.853 310.850,48 30.150.054,17
(618) (30.669,00) (2.980.332,13)
5.853
310.850
30.150.054
484
58.827,62 6.795.669,83
0
0,00
0,00
28
40.527,04 5.425.017,78
7
3.458,00
634.429,50
6.372
413.663
43.005.171
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ПДВ
3.015.005,42
(298.033,66)
3.015.005
679.566,98
0,00
542.501,78
63.442,95
4.300.517

укупно
са ПДВ
33.165.059,59
(3.278.365,79)
33.165.060
7.475.236,81
0,00
5.967.519,56
697.872,45
47.305.688

1. БИЛАНС УСПЕХА

Упоредни преглед планираних и реализованих прихода и расхода у периоду
01.01.2020. до 31.03.2020. године приказан је у наредној табели:

Биланс успеха за период 01.01. - 31.03.2020.
Ред.
бр.
І
1.
2.
3.
ІІ
1.
2.
3.
ІІІ

01.01. - 31.03.2020.
Позиција
План
Укупни приходи (1+2+3)
Пословни приходи
Финансијски приходи
Остали приходи
Укупни расходи (1+2+3)
Пословни расходи
Финансијски расходи
Остали расходи
Резултат пре опорезивања

159.642
158.183
884
575
227.459
226.749
425
285
-67.817

Реализација
144.819
142.705
1.653
461
230.826
199.813
30
30.983
-86.007

у 000 динара
Индекс реализација
31.03.2020. / план
31.03.2020.
91
90
187
80
101
88
7
10871
127

За период јануар-март 2020. године укупни приходи износе 144.819.000 динара,
што је 9% мање од планираног, озиром да је за око 30% корисника наплата по утрошку то
се ефекат уштеде одражава на мање приходе од грејања у односу на планиране.


Пословни приходи за период јануар-март 2020. године износе 142.705.000 динара,
што је за 10% мање од планираног као резултат уштеде код корисника по утрошку
и чине их приходи од грејања стамбеног, пословног и повлашћеног простора,
приходи од издатих техничких услова, приходи од одржавања трећим лицима.



Финансијски приходи за период јануар-март 2020. године износе 1.653.000 динара,
што је 87 % више од планираног, због реализоване наплате камате утужених
корисника грејања по дугу од 2015.године.



Остали приходи за период јануар-март 2020. године износе 461.000 динара, што је
за 20 % мање од планираног, јер су мањи остварени приходи у односу на планиране
од наплаћеног осигурања и приходи од наплаћених судских такси и од повраћаја
предујма извршитељима.
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Укупни расходи за период јануар-март 2020. године износе 230.826.000 динара,
што је на нивоу планираног.


Пословни расходи за период јануар-март 2020. године износе 199.813.000 динара,
што је за 12 % мање од планираног као резултат уштеде код корисника по утрошку
и чине их расходи за енергенте, за материјал, за зараде и накнаде, производне
услуге, амортизација и нематеријални трошкови



Финансијски расходи за период јануар-март 2020. године износе 30.000 динара,
што је 7 % од планираног и односе се на камате по кредиту, који је узет крајем
првог квартала



Остали расходи за период јануар-март 2020. године износе 30.983.000 динара, што
је знатно више од планираних 285.000 динара највећим делом се односе на
исправку ненаплаћених потраживања у року од 60 дана и реализоване су у већем
износу од планираног (ефекат исправке потраживања преко 60 дана за период
јануар-март 2020. године је негативан због слабије наплате потраживања од
грађана и правних лица од планиране).

Губитак за период јануар-март 2020. године износи 86.007.000 динара, што је за
27% више од планираног, на шта је највише утицала слабија наплата потраживања.

У периоду јануар-март 2020. године је остварен пословни губитак у износу од
57.108.000 динара, а планиран је пословни губитак од 68.566.000 динара, где је укупна
позитивна разлика планираног и оствареног пословног резултата око 11,5 милиона. На
негативан пословни резултат је првенствено утицало пословање током целе 2019. године и
за период јануар-март 2020. године са мање одобреном ценом грејања у односу на наш
захтев по калкулацији за око 8 динара по 1 м2
У периоду јануар-март 2020. године је остварен финансијски добитак у износу од
1.623.000 динара, а планиран је 459.000 динара првенствено због реализоване наплате
камате утужених корисника грејања пословног простора по дугу од 2015.године, као и од
камата за стамбени и пословни простор и камата на финансијске пласмане и позитивне
курсне разлике.
Остварен је негативан остали резултат у износу од 30.522.000 динара, а планиран је
остали добитак и износу од 290.000 динара (због лошије наплате од грађана и правних
лица за период јануар-март 2020. године, већа је исправка потраживања преко 60 дана од
планиране за око 30,8 милиона динара).
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2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција по класама у периоду 01.01.2020. до
31.03.2020. године приказан је у наредној табели:

Биланс стања на дан 31.03.2020.
Ред.
бр.

489.198

270.617

279.796

103

89.255

58.165

65

70.194

151.237

215

430.066
219.637

489.198
190.749

114
87

210.429

298.449

142

31.03.2020.
Позиција
План

І

Укупна актива (1+2+3)
Уписани а неуплаћени капитал и стална
1.
имовина (класа 0)
Залихе и стална средства намењена
2.
продаји (класа 1)
Краткорочна потраживања, пласмани,
новчана средства, ПДВ и АВР (класа 2)

3.

430.066

у 000 динара
Индекс реализација
31.03.2020. / план
31.03.2020.
114

ІІ Укупна пасива (1+2)
1. Капитал (класа 3)
Дугорочна резервисања и обавезе,
2. краткор.обавезе и одложене пореске
обавезе (класа 4)

Реализација

Реализована пословна имовина (укупна актива) у периоду јануар-март 2020. год. је
исказана у износу 489.198.000 динара и већа је од планиране око 14 % и чине је:


стална имовина (нематеријална имовина, некретнине, постројења и опрема,
дугорочни финансијски пласмани) која је у складу са планираном



обртна имовина (залихе, потраживања по основу продаје, друга потраживања,
краткорочни финансијски пласмани, готовина, порез на додату вредност и АВР) је
повећана у односу на план јер су остварени краткорочни финансијски пласмани у
износу 65.000.000 динара, а нису били планирани, што је утицало на повећање
активе у односу на планирану. Потраживања по основу продаје су у билансу
стања приказана умањена за исправку вредности ненаплаћених потраживања
преко 60 дана и износе 52.775.000 динара и већа су од планираних.

Укупна пасива која у периоду јануар-март 2020. год. износи 489.198.000 динара је
већа је од планиране око 14% и чине је:
 капитал (основни капитал, ревалоризационе резерве, нераспоређена добит ранијих
година и губитак претходне и текуће године) који је због исказаног губитка
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исправљен и мањи је од планираног за износ губитка претходне и текуће године
око 29 милиона динара, а губитак је већи од планираног за око 18 милиона динара.
 дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе
које су веће од планираних за повучени краткорочни кредит више од планираног за
око 44 милиона динара и за веће обавезе из пословања и остале краткорочне
обавезе за око 44 милиона динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планирани и реализовани токови готовине из пословних, инвестиционих и
активности финансирања у периоду од 01.01.2020. до 31.03.2020. године приказани су у
наредној табели:

Токови готовине за период 01.01. - 31.03.2020.
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

01.01. - 31.03.2020.
Позиција
План
Приливи готовине из пословних
активности
Одливи готовине из пословних
активности
Приливи готовине из активности
инвестирања
Одливи готовине из активности
инвестирања
Приливи готовине из активности
финансирања
Одливи готовине из активности
финансирања
Готовина на крају обрачунског
периода

Реализација

у 000 динара
Индекс реализација
31.03.2020. / план
31.03.2020.

161.121

154.491

96

239.206

222.910

93

47.143

179

0

3.180

25.251

794

50.000

94.089

188

0

4.313

17.547

19.033

108

Приливи готовине из пословних активности за период јануар-март 2020. год. су
мањи од планираних због смањених прихода од грејања у том периоду као резултат
уштеде код корисника по утрошку. Одлив готовине из пословних активности је такође
мањи од планираног због мањег утрошка енергената, мање исплате зарада и мањих
исплата других обавеза.
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Исказан је нето одлив готовине из пословних активности мањи од планираног нето
одлива.

Приливи готовине из активности инвестирања за период јануар-март 2020. године
су били безначајни (односе се на камате на финансијске пласмане) мањи су од
планираних, а одливи готовине из активности инвестирања за период јануар-март 2020.
су знатно повећани у односу на планиране и односе се на повећање финансијских
пласмана
Исказан је нето одлив готовине из активности инвестирања, а планиран је нето
прилив.

Приливи готовине из активности финансирања за период јануар-март 2020. год.
су знатно већи од планираних, због већег кредитног задужења у том периоду (узет је
краткорочни кредит за ликвидност, за финансирање набавке енергената), а одливи
готовине из активности финансирања за период јануар-март 2020. год. се односе на
смањење дугорочних обавеза, које није било планирано.
Исказан је већи нето прилив готовине из активности финансирања од планираног.

Готовина на крају обрачунског периода у износу од 19.033.000 динара је већа од
планиране и показатељ је стабилне ликвидности.
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4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада запослених и чланова управе обрачунати за
период јануар-март 2020. године су приказани у следећој табели:

Трошкови запослених за период 01.01. - 31.03.2020.
Ред.
бр.

01.01. - 31.03.2020.
Позиција
План

1. Маса зарада БРУТО ІІ

19.832.946

18.515.490

93

75.000

0

0

192.627

191.804

100

174.930

168.849

97

425.000

367.666

87

100.000

19.520

20

0

0

263.413

0

0

200.000

203.592

102

2. Накнаде по уговору о делу
Накнаде по уговору о привременим и
3.
повременим пословима
Накнаде члановима надзорног
4.
одбора
Превоз запослених на посао и са
5.
посла
6. Дневнице на службеном путу
7.

Реализација

у динарима
Индекс реализација
31.03.2020. / план
31.03.2020.

Накнаде трошкова на службеном
путу

8. Отпремнине за одлазак у пензију
Помоћ радницима и породици
9.
радника

У табели трошкови запослених (образац 2) су приказане планиране и реализоване
исплате зарада и накнада запосленим сагласно одредбама прописаних уредби о пријему
запослених и о обрачуну зарада и општим актима предузећа. Исказане су исплате нето
зарада, зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог, као и зарада
са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца за период јануар-март 2020.
године за 66 запослених, од којих је 64 запослено на неодређено време, а 2 је запослено на
одређено време. Планом за период јануар-март 2020. год. је предвиђено запошљавање
нових запослених где је то неопходно због обима посла, али због законских ограничења
тренутно није могуће запошљавање на неодређено време, па су 2 радника запослена на
одређено због повећаног обима посла.
По уговору о делу за период јануар-март 2020. године није било ангажованих
извршиоца, а планирана су средства у износу од 75.000 динара за 2 извршиоца.
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По уговору о привременим и повременим пословима током периода јануар-март
2020. године је радио 1 запослени, који је ангажован на пословима набавке. Исплаћена су
средства у износу од 191.804 динара што је у складу са планираним.
Накнаде члановима Надзорног одбора су обрачунате и исплаћене према решењу
скупштине града о висини месечне накнаде и усклађују се зависно од кретања просечних
зарада у Републици.
Трошкови накнада за превоз запослених на посао и са посла, као и накнада
трошкова дневница и трошкова на службеном путу су обрачунати у складу са законским
прописима и општим актима предузећа.
За период јануар-март 2020. године је планирана исплата отпремнине за очекивани
одлазак једног радника у пензију, а није исплаћено ништа јер још увек није раскинуо
радни однос.
Јубиларне награде за период јануар-март 2020. године нису планиране ни
исплаћене.
Помоћ радницима се исплаћује према Колективном уговору за смртни случај члана
породице, за лечење запослених, за рођење трећег детета и услед елементарних непогода
сагласно општем акту предузећа. За период јануар-март 2020. године су исплаћене 2
помоћи за смртни случај укупно у износу 203.592 динара што је у складу са планираним.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 31.03.2020. године је 64
радника. У периоду јануар-март 2020. године је преминуо 1 запослени на неодређено
време. Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време за сваки
организациони облик у систему града Ужица за 2019. годину је утврђено да ЈКП „Градска
топлана“ има право да запосли 69 запослених на неодређено, а још увек нисмо добили
сагласност за попуњавање 5 радних места која су нам неопходна, јер имамо природни
одлив кадрова (пензија и смрт), па смо принуђени да мањак радника надокнађујемо
ангажовањем радника по уговору о привременим и повременим пословима и преко
агенције за изнајмљивање људских ресурса.
На одређено време су запослена 2 радника због повећаног обима посла, а за 2
запослена на одређено је истекао уговор.
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6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Од почетка 2019. године се примењује цена грејања одобрена Одлуком Градског
већа од 07.12.2018. године. Ценовник грејања је на снази од 01.01.2019. године и даље све
док не добијемо сагласност за нову цену (поднет је захтев Градском већу 31.10.2019. и још
увек није одобрен). Тренутна цена је у моменту одобравања ускраћена за око 8 динара по
1 м2, што је основни разлог негативног резултата пословања предузећа током целе 2019.
године и даље током 2020. и ако се хитно не реагује озбиљно ће угрозити ликвидност и у
2020. години, а то се може одразити и на квалитет грејања.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Градска топлана Ужице“ никад није имала субвенције, па их није ни
планирала и нема их реализованих.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани и реализовани износи средстава за посебне намене за период јануармарт 2020. године су приказани следећом табелом:

Средства за посебне намене за период 01.01. - 31.03.2020.
Ред.
бр.
1.

01.01. - 31.03.2020.
Позиција
План
Спонзорство, Донације и
Хуманитарне активности

170.000

5.000

3

35.000

17.500

50

200.000

149.090

75

200.000

178.220

89

2. Спортске активности
3. Репрезентација
4. Реклама и пропаганда

Реализација

у динарима
Индекс реализација
31.03.2020. / план
31.03.2020.
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Средства за посебне намене обухватају: спонзорства, донације и средства издвојена
у хуманитарне сврхе која су у периоду јануар-март 2020. године исплаћена у износу од
5.000 динара (само за спонзорства), а планирана су у износу од 170.000 динара и
одобравана су на основу појединачних писаних захтева. Средства за спортске активности
су у периоду јануар-март 2020. године исплаћена у износу од 17.500 динара (према броју
термина закупа фискултурне сале за рекреацију радника), а планирано је у износу од
35.000 динара.
Средства за репрезантацију и рекламу и пропаганду су такође у оквиру плана за
период јануар-март 2020. године. Исплаћено је за репрезентацију у износу од 149.090
динара, а планирано је 200.000 динара, а за рекламу и пропаганду је исплаћено 178.220
динара, од планираних 200.000 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом инвестиција за период јануар-март 2020. године су предвиђена средства у
износу од 3.180.000 динара. У овом периоду смо имали улагања у опрему котларница и
подстаница у износу од само 402.000 динара. Неке планиране инвестиције ће се
реализовати током године.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

За 2020. године је планирано кредитно задужење за набавку енергената у износу од
130.000.000 динара. У периоду јануар-март 2020. години је повучено 94.089.000 динара
(динарска противвредност 1.105.769 ЕУР) за набавку енергената током грејне сезоне, и све
ће бити отплаћено до краја 2020. године.

11. НЕТО ДОБИТ

Нето добит је приказана по годинама за последњих пет година. За 2019. годину
није било добити, већ је исказан губитак у износу од 11.140.000 динара, а у периоду
јануар-март 2020. године је такође исказан губитак у износу 86.007.000 динара, а у истом
периоду је планиран губитак у износу од 67.817.000 динара.
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