ЈКП "Градска топлана Ужице"- Програм пословања за 2021. годину

Планирано је повећање расхода за мазут јер се више не производи мазут средњи-С
(тренутно се црпе залихе из робних резерви по повољнијим ценама), због преласка на
савременију обраду сирове нафте, па ће од 2021. године бити у промету само НСГ-С мазут
који је квалитетнији (са мањим % сумпора) и скупљи.
Планирано је смањење расхода за гас јер је током 2020. године дошло до смањења цене
гаса као енергента, цена фиксног дела се није променила (Ужице гас примењује максималне
накнаде за приступ систему за транспорт и дистрибуцију гаса).
И даље је план предузећа прелазак са мазута и пелета на гас где је то могуће.
Очекује се смањење цене електричне енергије за око 20 % на основу предлога уговора
за 2021. годину.
Процењени расходи за енергенте у 2020. години су мањи од планираних за 2020.
годину услед пада цена на светској берзи у другој половини 2020. године као последица
мање потрошње горива због пандемије изазване вирусом COVID-19 и због нереализованих
планираних прикључака нових корисника.
Бруто зараде за 2020. и 2021. годину су планиране без умањења основне зараде. Од
01.01.2020. године је престала примена Закона о привременом уређивању основица за
обрачун и исплату плата (Закон је био у примени од октобра 2014. године са умањењем од
10% које се издвајало у буџет Републике, а од 01.01.2019. до 31.12.2019. је умањење 5%). У
билансу 2020. године се појављује разлика умањења зараде за децембар 2019. исплаћена у
јануару 2020. године.
У 2020. години није примљен ниједан новозапослени радник на неодређено радно
време иако смо имали дозвољено према Одлуци о максималном броју запослених да
примимо још 4 радника (нисмо имали сагласност оснивача за пријем). Према предлогу
оснивача су примљена 2 радника на одређено време споразумним преузимањем из Дечјег
одмаралишта „Голија“ (док се не стекну услови за повратак обављању делатности
одмаралишта), који су остали без посла услед последица пандемије изазване вирусом
COVID-19. Њихове зараде за 2020. годину су исплаћене из планираних средстава за
новозапослене у 2020. години, а у плану 2021. године се смартају старозапосленим.
Укупна бруто маса исплаћених зарада старозапослених и новозапослених према
процени 2020. у односу на 2019. годину увећана је за 5 % због укидања Закона о умањењу
зарада са 5% на 0%. Укупна процењена (бруто ІІ) зарада за 2020. у односу на планирану
бруто ІІ зараду за 2020. годину је мања за 7% јер није реализован пријем планираних
новозапослених радника (планирано 74, а запослено 66 радника). Укупна планирана бруто ІІ
зарада за 2021. годину у односу на процењену за 2020. годину је већа због планираног
пријема новозапослених радника који су нам неопходни на радним местима упражњеним
природним одливом кадрова.
За уговоре о делу у 2021. години је планирано средстава у нивоу плана 2020. године јер
постоји реална потреба за ангажовање по уговору о делу.
По уговору о привременим и повременим пословима је планирано ангажовање 1
радника у 2021. години тамо где је повећан обим посла.
Накнада члановима Надзорног одбора се исплаћује сагласно Одлуци Скупштине града
број I 06-85/13 од 03.10.2013. године и то председнику 23%, а члановима 19% од просечне
нето зараде у Републици Србији.
Накнада за превоз на посао се исплаћује на основу Колективног уговора за удаљеност
до посла преко 2 км (по претходном Колективном уговору је било преко 1,5 км). Трошкови
превоза се документују месечним картама за превоз, рачунима за гориво и такси превоз.
У 2020. години је исплаћена отпремнина за одлазак у пензију 2 радника, а планиране су
3 отпремнине за 2020. годину. У 2021. години се планира исплата отпремнине за 4
потенцијална радника који стичу 1 од услова за пензију и то у висини 3 просечне зараде.
Јубиларне награде се исплаћују за дан Предузећа у августу према Колективном уговору
за запослене који су напунили 10, 20, 30, 35 или 40 година стажа. У 2021. год. 10 радника
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пуне потребан број година стажа за награду и то 1 са 40 година, 4 са 35 година, 1 са 30
година, 2 са 20 година стажа и 2 са 10 година стажа.
Помоћ запосленим се исплаћује сагласно Колективном уговору као помоћ за смртни
случај, за лечење или за случај елементарне непогоде. У 2020. години је исплаћена солидарна
помоћ за све запослене ради ублажавања неповољног материјалног положаја на основу
Анекса ІІ посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности у
износу од 3.065.333 динара (за 66 запослених по 41.800 динара без пореза и доприноса по
запосленом на годишњем нивоу), као и за смртне случајеве, помоћи за лечење теже оболелих
радника и сл. исплаћено је 523.593 динара. На исти начин је планирана исплата солидарне
помоћи за 2021. годину у износу од 3.390.444 динара на основу Анекса II Посебног
колективног уговора (73 запослених по 41.800 динара нето) укључујући и 10% пореза на
зараде, као и за смртне случајеве, помоћи за лечење теже оболелих радника и сл. планирано
450.000 динара.
Процењени расходи за дневнице у 2020. години су знатно смањени због пандемије
изазване вирусом COVID-19. Семинари су замењени Webinarima, изостале су посете
сајмовима и стручним предавањима.
Као последица пандемије изазване вирусом COVID-19 смањено је текуће и
инвестиционо одржавање у односу на планирано за 2020. годину, али је за 2021. годину
планирано на нивоу плана 2020. године за потребе одржавања система на задовољавајућем
нивоу.
У текућој години је било нешто мање радова за трећа лица него што је то уобичајено,
па се у наредној години очекује знатно више осталих пословних расхода.
Знатно је смањена амортизација, јер је опрема углавном амортизована, па су сразмерно
смањени и приходи од условљених донација, који се односе на амортизацију опреме
примљене донацијом.
Планирани су већи остали нематеријални трошкови, јер се очекује израда разних
пројеката и елабората везаних за инвестиције.
У 2020. год. смо користили повољан кредит за набавку енергената, па су процењени су
мањи расходи камата у односу на 2019. годину. Планирани су већи расходи камата у 2021.
години, јер је планирана већа каматна стопа (због лошијег пословног резултата у 2019.
години).
У 2021. години су планиране веће курсне разлике по основу дуга за прикључак Ужице
гасу (планирано је за 2021. по курсу ЕУР-а од 118,5 динара), али због стабилности курса
ЕУР-а су исказане незнатне процењене курсне разлике за 2020. годину (процењен је курс
ЕУР-а на дан 31.12.2020. у износу од 117,6 динара).
У 2020. години се очекује расход од усклађивања исправке вредности потраживања
преко 60 дана, а претходне године смо имали приходе (и за 2021. годину планирамо приходе
по основу исправке вредности потраживања преко 60 дана).
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4.4.

Р.бр.

Финансијски резултат у 2021. год.

Приходи, расходи и добит

УКУПНИ ПРИХОДИ:
1. Приходи од услуге грејања
2. Приход од услуга трећим лицима
3. Приход од продаје угља и мазута
4. Приход од условљених донација
5. Приход од прикључака
6. Приход од камата
7. Остали приходи
УКУПНИ РАСХОДИ:
1. Трошкови горива за грејање
2. Трошкови електричне енергије
3. Трошкови воде
4. Трошкови горива за возила
5. Амортизација
6. Трошкови текућег одржавања
7. Трошкови инвестиционог одржавања
8. Трошкови зарада
9. Трошкови зарада новозапослених
10. Остали трошкови
Д О Б И Т:

506.192.883

481.272.723

4.000.000
0
3.000.000
1.195.715
5.040.445
11.684.000
503.856.750
296.138.815
22.500.000
800.000
766.000
20.000.000
11.010.000
14.630.000
72.484.566
10.037.633
55.489.736
2.336.133

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Претходне године због недовољне цене грејања остварен је губитак, који је покривен
из нераспоређене добити из ранијих година. За 2020. годину се процењује остварена добит.
Следећом табелом је приказана нето добит (губитак) за последњих пет година.

Пословна година

Укупно остварен
резултат

Датум уплате у
буџет

1

2

3

Износ уплаћен у Правни основ расподеле
буџет по основу
добити / покрића
добити
губитка
4
5

Напомена
6
покриће губитка из нераспоређене
добити

2019.

-13.315.700

-

бр.023-91/20

2018.

2.299.131

-

-

улагања за реконструкције
дотрајалих топловода

2017.

9.225.488

-

-

улагања за реконструкције
дотрајалих топловода

2016.

38.325.689

-

-

улагања за реконструкције
дотрајалих топловода

2015.

33.249.752

05.12.2016.

16.624.876
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Према Закону о јавним предузећима и Одлуци о буџету града Ужица закључно са
2015. годином издвојено је 50% нето добити за уплату у буџет града Ужица према динамици
утврђеној одлуком о буџету града, а осталих 50% је остављено као нераспоређена добит.
Није донета одлука о расподели добити за 2016. годину (већ је дата изјава да није донета
одлука о расподели добити), па у ІV кварталу 2017. године није уплаћено у буџет града, јер
смо те године имали велика улагања за реконструкције дотрајалих топловода. За 2017.
годину је донета одлука о расподели добити, којом се издваја 50 % добити у буџет града у
износу од 4.612.744 динара, а преосталих 50% остаје као нераспоређена добит. За 2018.
годину је донета одлука о расподели добити, којом се издваја 50 % добити у буџет града у
износу од 1.149.565 динара, а преосталих 50% остаје као нераспоређена добит. За 2019.
годину је донета одлука о покрићу губитка из нераспоређене дибити ранијих година.
Код нас исказана добит не значи вишак средстава, јер увек недостаје ликвидних
средстава којим треба обезбедити успешну грејну сезону, што подразумева набавку
енергената и одржавање система у функцији кроз улагања у инвестиције и инвестиционо
одржавање дотрајале опреме котларница, топловода и подстаница. Било би неопходно
годишње заменити макар по 1 км топловодне мреже како би избегли пуцање топловода, али
пошто никад немамо довољно ликвидних средстава завршавају се само приоритетне
интервенције, па зато нисмо били у могућности да уплатимо 50% добити у буџет града.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
6.1.

Трошкови запослених

У Прилогу 5 на стр. 46. Трошкови запослених приказане су кроз колоне: План 2020.,
Процена 2020. и План 2021. по кварталима следеће позиције:
· маса нето зарада, бруто Ι зарада (нето зарада увећана за порез и доприносе на
терет радника) и бруто II зарада (то је укупна зарада са доприносима на терет
послодавца) са бројем запослених, као и просеци свих исказаних зарада. У плану
за 2021. исказан је укупан број запослених и старозапослених са пословодством и
новозапослених, са припадајућом масом зараде, где су зараде планиране без
умањења основне зараде.
· накнаде по уговорима и накнаде члановима управе, са исказаним бројем
прималаца. Накнаде члановима Надзорног одбора се исплаћују сагласно Одлуци
Скупштине града број I 06-85/13 од 03.10.2013. године према утврђеним
процентима од нето зараде у Републици: за председника 23%, а за чланове по 19%
од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици исплаћене
у месецу који претходи месецу исплате. У плану је узето месечно за председника
14.990 динара, а за чланове по 12.380 динара.
· накнаде запосленим за превоз на посао, дневнице, отпремнине, награде, помоћи.
Накнаде за превоз су утврђене у висини цене месечне карте на одговарајућим
релацијама. Дневнице су планиране до нивоа неопорезивог износа. Отпремнина је
планирана за 4 потенцијална радника који у 2021. стичу 1 од услова за пензију и то
у висини 3 просечне зараде. Уколико неко оде у пензију из масе планираних
зарада умањиће се број запослених и износ зараде који би они примили. Јубиларне
награде се исплаћују за дан Предузећа у августу према колективном уговору за
запослене који су напунили 10, 20, 30, 35 или 40 година стажа. У 2021. год. 10
радника пуне потребан број година стажа за награду и то 1 са 40 година, 4 са 35
година, 1 са 30 година, 2 са 20 година стажа и 2 са 10 година стажа. Планирана је
помоћ радницима сагласно Колективном уговору до неопорезивог износа само за
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смртни случај, за случај болести, или елементарне непогоде. У 2020. години је
исплаћена солидарна помоћ за све запослене ради ублажавања неповољног
материјалног положаја на основу Анекса ІІ посебног Колективног уговора за јавна
предузећа у комуналној делатности у износу од 3.065.333 динара (за 66 запослених
по 41.800 динара без пореза и доприноса по запосленом на годишњем нивоу), као
и за смртне случајеве, помоћи за лечење теже оболелих радника и сл. исплаћено је
523.592 динара. На исти начин је планирана исплата солидарне помоћи за 2021.
годину у износу од 3.390.444 динара на основу Анекса II Посебног колективног
уговора (70 запослених по 41.800 динара нето) укључујући и 10% пореза на
зараде, као и за смртне случајеве, помоћи за лечење теже оболелих радника и сл.
планирано 450.000 динара

6.2.

Структура запослених по секторима / организационим јединицама

У Прилогу број 6 на стр. 48. је приказана Структура запослених по секторима /
организационим јединицама и по квалификационој структури у оквиру пословне јединице и
укупно са аспекта броја запослених на крају 2020. и планираним бројем у 2021. години.
У следећој табели је приказана планирана структура кадрова по секторима:
Структура броја запослених по секторима
Ред.
бр.

Сектор

Остварено
31.12.2019.

План
31.12.2020.

Процена
31.12.2020.

План
31.12.2021.

1

Директор и извршни директор

2

2

2

2

2

Сектор за правне и опште послове

4

5

4

5

3

Финансијско комерцијални сектор

10

11

10

10

4

Производња

32

33

28

31

5

Одржавање

18

19

18

19

6

Припрема и развој

4

4

4

4

70

74

66

71

УКУПНО

6.3.

Структура запослених по осталим критеријумима

У Прилогу број 7 на стр. 49. је дат преглед структуре запослених и управе у 2020.
години и планираног броја запослених на дан 31.12.2021. године по квалификационој и
старосној структури, по времену у радном односу и по полу.
Нереално је прецизно планирати старосну и структуру по времену у радном односу,
али пошто то захтева прописана форма образаца унели смо у план пријем новозапослених са
тенденцијом да то буду млађи кадрови, али поштујући и потребе упражњених радних места у
складу са систематизацијом – негде је потребно и веће радно искуство (то не значи да не
може бити и другачија старосна структура).
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6.4.

Динамика запошљавања

У Прилогу број 8 на стр. 50 је дата динамика запошљавања по кварталима, где је
планирано у првом кварталу пријем 8 радника за које се чека сагласност за пријем на
упражњена радна места и одлазак 1 радника у превремену пензију.
Због природног одлива кадрова: одлазак радника у пензију претходних година (20142020 године), смрт радника или раскид радног односа Топлани је неопходно да прими нове
запослене на упражњена радна места предвиђена актуелном систематизацијом радних места,
која је усаглашена са тада важећом Одлуком о максималном броју запослених у јавном
сектору (имамо сагласност на 69 систематизованих радних места). Од 2014. до краја 2020.
године (од када је ограничено запошљавање) раскинуло је радни однос 22 радника, а у истом
периоду су примљена само 3 радника. Претходних година нисмо добијали сагласност за
пријем нових запослених, па смо због редовног обављања делатности били принуђени
ангажовати их преко агенције, стога имамо потребу пријема на слободна радна места:
- пријем 1 радника са ССС на место финансијског књиговође и за вођење основних
средстава, припрема за план и анализу, обрачун пореза на додату вредност
(претходни отишао у пензију 2014.)
- пријем 1 радника са ССС на место секретарице, која би радила и пријем и слање
електронске поште, као и електронско архивирање документације (претходна
отишла у пензију 2018.)
- пријем 1 КВ радника на место водећег монтера централног грејања-бравара
(претходни отишао у пензију 2019.)
- пријем 1 радника са ССС за референта обраде термотехничких података, везано за
очитавање и обрачун потрошње топлотне енергије по утрошку (указала се потреба
за овим послом)
- пријем 3 ложача са КВ (у 2020. је 1 ложач отишао у пензију, а у периоду 2014-2020
је 5 ложача раскинуло радни однос)
- пријем 1 монтера грејања са КВ (у 2020. је 1 монтер отишао у пензију, а други иде
у 2021.)
У другом кварталу се планира одлазак у старосну пензију референта обрачуна зарада
и пријем новог запосленог на то радно место са ВСС
У трећем кварталу се планира одлазак у старосну пензију руководиоца производње и
биће интерна прерасподела на то радно место. Планира се и пријем 1 помоћног радника на
одржавању КВ који је био у радном односу на одређено време (претходни раскинуо радни
однос 2017.)
У четвртом кварталу се планира одлазак у превремену пензију референта кадровских
послова и пријем новог запосленог на то радно место са ССС

6.5.

Планирана средства за зараде

Пројекција зарада запослених је утврђена на основу усвојене Систематизације радних
места, Колективног уговора, планиране динамике запошљавања и препоруке Градоначелника
за зараду директора и приказана је у Прилогу 9 на стр. 51.
У табелама исплаћене масе за 2020. и планиране масе зарада за 2021. годину са бројем
запослених и просечном зарадом по месецима исказали смо раздвојено за старозапослене,
новозапослене и пословодство: основну зараду без умањења са топлим оброком и регресом.
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У првој табели Прилога 9 је исплаћена зарада у 2020. години у бруто І износу,
приказано по месецима за укупно 66 запослених са топлим оброком 250 дин/дан у бруто І
износу (175 дин/дан у нето износу) и регресом од 9.094 динара месечно у бруто І износу
(варијабилни део регреса месечно по 3.625 динара нето увећан за фиксни део 2.750 динара на
основу Анекса ІІІ Посебног колективног уговора за комуналну делатност, што укупно чини
регрес у нето износу 6.375 динара месечно).
У другој табели Прилога 9 је планирана маса зарада у 2021. години без умањења
основне зараде, са топлим оброком и регресом. Примењен је чл. 55. нашег Колективног
уговора потписаног са оснивачем 25.07.2018. године за исплату ТОПЛОГ ОБРОКА дневно
по 250 дин у бруто износу (нето 175) и члан 56. за исплату варијабилног дела РЕГРЕСА у
висини од 75% месечне просечне нето зараде по запосленом у Републици према последњем
објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике (процењена је
нето зарада у Републици за 2021. годину у износу од 64.000 динара, па је 75% за регрес
годишње 48.000, односно месечно по 4.000 динара) и на основу АНЕКСА ІІІ ПКУ за јавна
предузећа у комуналној делатности на територији републике Србије у фиксном износу на
годишњем нивоу од 33.000 динара без пореза и доприноса, односно месечно по 2.750 динара.
Тако да је укупан регрес 9.629 динара месечно у бруто І износу (нето 6.750).
Тако формирана зарада се примењује у 2021. години, увећана за минули стаж за 1
годину и за разлику зарада за минималну цену рада (примењена минимална цена рада од
јануара 2021. године је 183,93 динара по сату) и за корекцију регреса претходно описану.
Планирана је основна зарада директора за 2021. годину према примљеним
инструкцијама од оснивача (88.000 динара у нето износу), на коју су додати топли оброк и
регрес претходно описани.
У 2021. години се планира од јануара пријем 8 запослених на неодређено време на
упражњена радна места као замена радника који су отишли у пензију у периоду 2014-2020
године за које немамо адекватну замену међу већ запосленим. Реализацијом запошљавања
ових 8 радника би испоштовали услов да имамо укупно максимално 69 запослених на
неодређено сагласно Одлуци о максималном броју запослених.
У другом кварталу се планира одлазак у пензију референта обрачуна зарада па се
планира пријем новог радника на то место, тако да се смањује износ средстава за зараду у
маси старозапослених, а повећава износ у маси новозапослених.
У трећем кварталу се планира одлазак у старосну пензију руководиоца производње и,
пријем пријем 1 помоћног радника на одржавању, тако да се смањује износ средстава за
зараду у маси старозапослених, а повећава износ у маси новозапослених.
У четвртом кварталу се планира одлазак у превремену пензију референта кадровских
послова и пријем новог запосленог на то радно место, тако да се смањује износ средстава за
зараду у маси старозапослених, а повећава износ у маси новозапослених.
У трећој табели Прилога 9 је планирана исплаћена маса зарада у 2021. години у бруто
ІІ износу.

6.6.

Накнаде Надзорном одбору

У Прилогу 10 на стр. 54. су Накнаде члановима Надзорног одбора у нето и бруто
износу, које се исплаћују сагласно Одлуци Скупштине града број I 06-85/13 од 03.10.2013.
године према утврђеним процентима од нето зараде у Републици: за председника 23%, а за
чланове по 19% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици
исплаћене у месецу који претходи месецу исплате. У плану је узето месечно за председника
14.990 динара, а за чланове по 12.380 динара.
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7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

7.1.

Кредитна задуженост

ЈКП ’’Градска топлана Ужице’’ до краја 2020. године неће имати доспелих
неизмирених кредитних обавеза, јер је почетком 2020. године сукцесивно повучен кредит од
130.000.000 динара у валутној клаузули и потпуно ће бити отплаћен до краја децембра, а у
2021. години планирамо да код пословне банке која нам да најповољнију камату и накнаду
повучемо оквирни кредит до 100.000.000 динара за набавку енергената, који би отплаћивали
сукцесивно према стању ликвидности предузећа. Преглед кредитне задужености је дат у
Прилогу 12 на страни 56.

7.2.

Остале обавезе

ЈКП ’’Градска топлана Ужице’’ има дугорочне обавезе код Ужице гаса за отплату
накнаде за прикључак на гас тренутно у износу 73.587.479 динара (625.744 ЕУР), коју
измирује у вредности 50 % разлике у цени мазута и гаса, процена је да ће бити отплаћена у
року од 5 година.
Обавезе према добављачима измирујемо у складу са Законом о роковима измирења
обавеза у року од 45 дана, осим добављача за набавку енергената. За набавку мазута од
НИС-а у сезони 2020/2021 валута би била 45 дана, али за авансно плаћање имамо рабат који
је значајан на велике количине и њим покривамо камату на кредит и уједно обезбеђујемо
уредно снабдевање енергентима. За Ужице гас нам је валута 15 дана и плаћамо у валутном
року да би избегли плаћање затезне камате.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Неопходна средства за набавку добара, услуга, радова за обављање делатности као и
средства за текуће и инвестиционо одржавање ЈКП ’’Градска топлана Ужице’’, обезбеђује из
сопствених средстава - прихода из основне делатности.

8.1.

План набавки добара, услуга и радова

План набавки је дат по кварталима у Прилогу 13 на страни 57. - Планирана
финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.
У 2021. години није планирана набавка возила.

8.2.

План текућег и инвестиционог одржавања

Планиране трошкове за текуће и инвестиционо одржавање постројења (топлотних
извора, топловода и топлотних подстаница), у укупном износу од око 26.640.000 динара ЈКП
„Градска топлана Ужице“ ће финансирати из сопствених средстава.
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Планирали смо посебно:
· текуће одржавање
· инвестиционо одржавање
· укупно текуће и инвестиционо одржавање

I.

11.010.000
14.630.000
26.640.000

План редовног (текућег) одржавања за 2021. годину
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Поз

ОПИС

1 Хемикалије за ХПВ
2 Алати и потрошни материјал
за Службу одржавања
3 Преглед и испитивање
инсталације ЗОП-а
4 Преглед и провера гасних
инсталација и опреме
5 Ремонт пумпи
6 Сервисирање и одржавање
рачунара и ИТ опреме
7 Калориметри- сервисирање и
баждарење
8 Сигурносна опрема - преглед и
провера вентила сигурности
9 Измењивачи топлоте - ремонт
10 Горионици и опрема за
аутоматску регулацију
горионика - преглед и
подешавање
11 Хемијско прање котлова са
водене стране
12 Гасови за заваривање:
кисеоник,
ацетилен…
13 ХТЗ опрема
14 Димњаци – редован преглед
Возила – редовни сервис и
15
одржавање
УКУПНО ТЕКУЋЕ
I.
ОДРЖАВАЊЕ

УКУПНО

Сопств.
средства

500.000

500.000

950.000

950.000

980.000

980.000

300.000

300.000

970.000

970.000

300.000

300.000

1.400.000

1.400.000

200.000

200.000

950.000

1.000.000

980.000

980.000

980.000

980.000

500.000

500.000

1.200.000

1.200.000

300.000
500.000

300.000
500.000

11.010.000

11.010.000
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II. План инвестиционог одржавања за 2021. годину

П
оз

ОПИС

УКУПНО

1 Пумпе - набавканових пумпи
2 Топловоди- материјал: цеви,
фитинг, материјал за изолацију
...
3 Топловоди–грађевински радови
4 Топловоди - термичка изолација
топловода (материјал и рад)
5 Опрема за локалну аутоматску
регулацију топлотних
подстаница
6 Системи за одржавање притиска
- набавка експ. судова и диктир
система
7 Вентили, хватачи нечистоће и
остала арматура
8 Измењивачи топлоте - набавка
нових измењивача (топлотне
подстанице и догревање мазута)
9 Ремонт котлова (поланирани и
хаваријски
10 Сервис елемената система
(електро
опрема, мазутна инсталација,
парни и кондензни водови и сл.)

II.

УКУПНО ИНВЕСТИЦИОНО
ОДРЖАВАЊЕ

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Сопств.
Буџет
Остали
средства

2.500.000

2.500.000

1.500.000

1.500.000

2.000.000

2.000.000

950.000

950.000

1.200.000

1.200.000

500.000

500.000

1.500.000

1.500.000

980.000

980.000

3.000.000

3.000.000

500.000

500.000

14.630.000

14.630.000

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА
Средства планирана по позицијама из Плана инвестиција су исказана у Прилогу 14.
кроз табелу, која приказује процену 2020. и план 2021. године по кварталима, и наредне 2 год

9.1.

План инвестиционих улагања
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У Плану инвестиционих улагања (Прилог 14. на страни 60.) средства су разврстана по
начину финансирања и по кварталима у 2021. години са приказом реализације у претходној
години. Од укупно планираних средстава за инвестиције (25.150.000) финансирали би из
текуће ликвидности и по потреби из домаћих кредита.

III.

Поз.

План инвестиција за 2021. годину

ОПИС

1 Набавка мини лабораторија за
испитивање ХПВ по
котларницама
2 Набавка нових рачунара,
софтвера, детектора и остале
ИТ опреме (детектор цурења
топловода и сл.)
3 Потребна пројектно- техничка
и остала документација за
реализацију инвестиције
„Изградња нове котларнице у
зони обухвата ПДР
,,Котларница на Међају“
4 Потребна пројектно-техничка
и остала документација за
реализацију инвестиције:
Изградња нове котларнице на
гас ,,Коштичка“
5 Реализација инвестиције:
Изградња котларница на гас
„Коштичка“
6 Потребна пројектно-техничка
и осталадокументација за
реализацију инвестиције:
Реконструкција постојеће
котларнице ,,Севојно“
7 Потребна пројектно-техничка
и осталадокументација за
реализацију инвестиције:
Адаптација котларнице ,,КО5“ (изградња просторије за
ложача на новој локацији у
оквиру габарита постојеће
котларнице)
8 Асфалтирање платоа испред
котларнице Липа
9 Потребна пројектно-техничка
и остала документација за

УКУПНО

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Сопств.
Буџет
Остали
средства

500.000

500.000

1.600.000

1.600.000

12.500.000

12.500.000

700.000

700.000

6.000.000

6.000.000

1.000.000

1.000.000

120.000

120.000

1.500.000

1.500.000

700.000

700.000
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