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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„Градска топлана Ужице“- Ужице

Извештај о степену усклађености
планираних и реализованих активности из
програма пословања
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. 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, јануaр 2022. 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 2021. годину:
је усвојен одлуком Надзорног одбора број 1040-2 од 30.11.2020. године на који је
Скупштина града Ужица дала сагласност Решењем І број 023-147/20 од 24.12.2020.
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 ДЕЦЕМБАР 2021. год.
ред.
број
површина
износ
основ фактурисања
бр.
корисника
m2
без ПДВ
1. Стамбени преко благајне
5.874 311.808,41 31.220.834,29
(Севојно)
(620) (30.741,00) (3.023.863,54)
УКУПНО СТАМБЕНИ
5.874
311.808
31.220.834
2. Пословни простор-12 месеци
441
61.361,59 8.944.271,47
3. Пословни простор-6 месеци
0
0,00
0,00
4. Повлашћени простор
28
40.527,04 7.770.990,87
5. Специфични простор
7
3.458,00
781.225,00
У К У П Н О:
6.350
417.155
48.717.322
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ПДВ
3.122.083,43
(302.386,81)
3.122.083
894.427,15
0,00
777.099,09
78.122,50
4.871.732

укупно
са ПДВ
34.342.917,72
(3.326.250,35)
34.342.918
9.838.698,62
0,00
8.548.089,96
859.347,50
53.589.054

1. БИЛАНС УСПЕХА

Упоредни преглед планираних и реализованих прихода и расхода у периоду
01.01.2021. до 31.12.2021. године приказан је у наредној табели:

Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2021.
Ред.
бр.
І
1.
2.
3.
ІІ
1.
2.
3.
ІІІ

01.01. - 31.12.2021.
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

506.193.000
489.469.000
5.040.000
11.684.000
503.857.000
497.834.000
2.030.000
3.993.000
2.336.000

Реализација
513.214.000
504.891.000
3.523.000
4.800.000
512.518.000
503.598.000
22.000
8.898.000
696.000

у динарима
Индекс реализација
31.12.2021. / план
31.12.2021.
101
103
70
41
102
101
1
223
30

За период јануар-децембар 2021. године укупни приходи износе 513.214.000
динара, што је 1% више од планираног.


Пословни приходи за период јануар-децембар 2021. године износе 504.891.000
динара, што је за 3% више од планираног 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-децембар 2021. године износе 3.523.000
динара, што је за 30 % мање од планираног, због мање реализоване наплате камате
утужених корисника грејања по дугу од раније.



Остали приходи за период јануар-децембар 2021. године износе 4.800.000 динара,
што је за 59% 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.

Укупни расходи за период јануар-децембар 2021. године износе 512.518.000
динара, што је за 2 % више од планираног.
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Пословни расходи за период јануар-децембар 2021. године износе 503.598.000
динара, што је за 1 % више од планираног и чине их расходи за енергенте, за
материјал, за зараде и накнаде, производне услуге, амортизација и нематеријални
трошкови



Финансијских расхода за период јануар-децембар 2021. године готово да није било,
а планирано је за камате по кредиту.



Остали расходи за период јануар-децембар 2021. године износе 8.898.000 динара,
што је знатно више од планираних 3.993.000 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-децембар 2021. године је негативан због слабије наплате потраживања од
грађана и правних лица од планиране).

Добит за период јануар-децембар 2021. године износи 696.000 динара, а планирана
је 2.336.000 динара (лошији резултат је због већих расхода за енергенте и због веће
исправке потраживања преко 60 дана од планиране).
У периоду јануар-децембар 2021. године остварена је пословна добит у износу од
1.293.000 динара, а планиран је пословни губитак од 8.365.000 динара, где је укупна
позитивна разлика планираног и оствареног пословног резултата око 9.658 милиона. У
структури пословних расхода највеће је учешће енергената.
У периоду јануар-децембар 2021. године је остварен финансијски добитак у износу
од 3.501.000 динара, а планиран је 3.010.000 динара првенствено због реализоване наплате
камате утужених корисника грејања пословног простора по дугу од раније, 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 4.098.000 динара, а планиран је
позитиван остали резултат у износу од 7.691.000 динара (због лошије наплате од грађана и
правних лица за период јануар-децембар 2021. године, већа је исправка потраживања
преко 60 дана од планиране).
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2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција по класама у периоду 01.01.2021. до
31.12.2021. године приказан је у наредној табели:

Биланс стања на дан 31.12.2021.
Ред.
бр.

Позиција

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)
3.

Краткорочна потраживања, пласмани,
новчана средства, ПДВ и АВР (класа 2)

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

у динарима
Индекс
реализација
31.12.2021.
31.12.2021. / план
План
Реализација
31.12.2021.
499.105.000
675.855.000
135
273.435.000

377.830.000

138

77.120.000

81.061.000

105

148.550.000

216.964.000

146

499.105.000
299.487.000

675.855.000
454.438.000

135
152

199.618.000

221.417.000

111

Реализована пословна имовина (укупна актива) у периоду јануар-децембар 2021.
год. је исказана у износу 675.855.000 динара и већа је од планиране око 35 % и чине је:


стална имовина (нематеријална имовина, некретнине, постројења и опрема,
дугорочни финансијски пласмани) која је за 38% већа од планиране (после процене
корисног века некретнина, постројења и опреме смањењем исправке вредности је
продужен корисни век и повећана садашња вредност имовине).



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 потраживања по основу продаје у билансу стања
приказана умањена за исправку вредности ненаплаћених потраживања преко 60
дана за 144% већа од планираних (план је био подцењен), што је утицало на
повећање активе у односу на планирану.

Укупна пасива која у периоду јануар-децембар 2021. год. износи 675.855.000
динара је већа од планиране око 35 % и чине је:

5

