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Ужице, октобар 2018. 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 2018. годину:  

је усвојен одлуком Надзорног одбора број 1114-2 од 30.11.2017. године на који је 
Скупштина града Ужица дала сагласност Решењем І број 023-207/17 од 27.12.2017. 
године, а измене Програма пословања и финансијског плана за 2018. год. су усвојене 
одлуком Надзорног одбора број 259-2 од 19.03.2018. год. на који је Скупштина града 
Ужица дала сагласност Решењем І број 023-207/17 од 12.04.2018. 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. 

 

ред. број површина износ укупно
бр. корисника m2 без ПДВ са ПДВ
1. Стамбени преко благајне 5.810 308.798,67 25.486.249,20 2.548.624,92 28.034.874,12

(Севојно) (620) (30.710,00) (2.623.538,65) (262.353,44) (2.885.892,09)
5.810 308.799 25.486.249 2.548.625 28.034.874

2. Пословни простор-12 месеци 459 52.618,61 3.453.231,35 345.323,14 3.798.554,49
3. Пословни простор-6 месеци 0 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Повлашћени простор 28 40.527,04 1.364.475,75 136.447,58 1.500.923,33
5. Специфични простор 7 3.458,00 443.212,68 44.321,27 487.533,95

6.304 405.402 30.747.169 3.074.717 33.821.886

РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА СЕПТЕМБАР 2018. год.

основ фактурисања ПДВ

УКУПНО СТАМБЕНИ

У К У П Н О:  
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1. БИЛАНС УСПЕХА 

 

Упоредни преглед планираних и реализованих прихода и расхода у периоду 
01.01.2018. до 30.09.2018. године приказан је у наредној табели: 

 

у 000 динара

План Реализација
І Укупни приходи (1+2+3) 417.148 358.122 86
1. Пословни приходи 398.632 352.201 88
2. Финансијски приходи 4.586 3.704 81
3. Остали приходи 13.930 2.217 16
ІІ Укупни расходи (1+2+3) 337.782 341.559 101
1. Пословни расходи 333.329 315.127 95
2. Финансијски расходи 1.266 440 35
3. Остали расходи 3.187 25.992 816
ІІІ Резултат пре опорезивања 79.366 16.563 21

Индекс реализација 
30.09.2018. / план 

30.09.2018.

Биланс успеха за период 01.01. - 30.09.2018.

Ред. 
бр. Позиција

01.01. - 30.09.2018.

 

Укупни приходи за прва три квартала 2018. године износе 358.122.000 динара, а 
планирани су 417.148.000 динара, што је 86% од планираног.  

 Пословни приходи за прва три квартала 2018. године износе 352.201.000 динара, а 
планирани су 398.632.000 динара, што је 88% од планираног.  

 Финансијски приходи за прва три квартала 2018. године износе 3.704.000 динара, а 
планирани су 4.586.000 динара, што је 81 % од планираног.  

 Остали приходи за прва три квартала 2018. године износе 2.217.000 динара, а 
планирани су 13.930.000 динара, што је 16 % од планираног (то су мање наплаћена 
индиректно отписана потраживања од планираних, као резултат покренутих 
поступака наплате потраживања преко извршитеља и реализације споразума о 
репрограму дуга). 

Укупни расходи за прва три квартала 2018. године износе 341.559.000 динара, а 
планирани су 337.782.000 динара, што је 101 % од планираног.  

 Пословни расходи за прва три квартала 2018. године износе 315.127.000 динара, а 
планирани су 333.329.000 динара, што је 95 % од планираног.  

 Финансијски расходи за прва три квартала 2018. године износе 440.000 динара, а 
планирани су 1.266.000 динара, што је 35 % од планираног (немамо кредитне 
задужености,  па нема ни расхода за камате).  
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 Остали расходи за прва три квартала 2018. године износе 25.992.000 динара, а 
планирани су 3.187.000 динара, што је 816 % од планираног (већа је исправка 
потраживања преко 60 дана од планиране због слабије наплате од грађана и 
правних лица у прва три квартала 2018. године).  

Добит за прва три квартала 2018. године износи 16.563.000 динара, а планирана је у 
износу од 79.366.000 динара, што је 21 % од планираног (нису реализовани нови 
прикључци, па су изостали и планирани приходи од њих).  

 У прва три квартала 2018. године је оставарен пословни добитак у износу од 
37.074.000 динара, а планиран је 65.303.000 динара (током грејне сезоне су велики 
расходи за набавку енергената, а приходи не прате улагања за расходе, јер се 
реализација код наплате по м2 сразмерно распоређује месечно током целе године). 
У прва три квартала 2018. године је оставарен финансијски добитак у износу од 
3.264.000 динара, а планиран је 3.320.000 динара од камата за стамбени и пословни 
простор, као и камата на финансијске пласмане и позитивне курсне разлике. 
Остварен је негативан остали резултат је у износу од -23.775.000 динара, а 
планиран је добитак и  износу од 10.743.000 динара (због слабије наплате од 
грађана и правних лица у прва три квартала 2018. године већа је исправка 
потраживања преко 60 дана од планиране).  

 

 

2. БИЛАНС СТАЊА 

 

Упоредни преглед билансних позиција по класама у периоду 01.01.2018. до 
30.09.2018. године приказан је у наредној табели: 

у 000 динара

План Реализација
І Укупна актива (1+2+3) 541.567 485.603 90

1. Уписани а неуплаћени капитал и стална 
имовина (класа 0) 317.726 299.412 94

2. Залихе и стална средства намењена 
продаји (класа 1) 113.172 61.303 54

3. Краткорочна потраживања, пласмани, 
новчана средства, ПДВ и АВР (класа 2) 110.669 124.888 113

ІІ Укупна пасива (1+2) 541.567 485.603 90
1. Капитал (класа 3) 311.892 301.718 97

2.
Дугорочна резервисања и обавезе, 
краткор.обавезе и одложене пореске 
обавезе (класа 4) 229.675 183.885 80

Индекс реализација 
30.09.2018. / план 

30.09.2018.

Биланс стања на дан 30.09.2018.

Ред. 
бр. Позиција

30.09.2018.
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Пословну имовину (укупну активу) која је у извештају за ІІІ квартал 2018. год. 
исказана у износу 485.603.000 динара, а планирана 541.567.000  динара (што је 90 % од 
планираног) чине: 

 стална имовина у износу од 299.412.000 динара, планирана 317.726.000 динара 
(што је 94 % од планираног) и чине је: 

- нематеријална имовина у износу 109.715.000 динара, а планирана 114.298.000  динара 
(што је 96 % од планираног) 

- некретнине, постројења и опрема у износу 182.230.000 динара, а планирана 
195.155.000  динара (што је 93 % од планираног) 

- дугорочни финансијски пласмани у износу 7.467.000 динара, а планирана 8.273.000  
динара (што је 90% од планираног) 

 обртна имовина у износу од 186.191.000 динара,  планирана 223.841.000 динара 
(што је 83 % од планираног) и чине је: 

- залихе у износу 61.303.000 динара, а планирано је 113.172.000  динара (што је 54 % од 
планираног) 

- потраживања по основу продаје у износу 14.444.000 динара, а планирано је 
40.680.000  динара (што је 36 % од планираног) 

- друга потраживања у износу 7.927.000 динара, а планирано је 3.965.000  динара (што 
је 200 % од планираног), на што су утицале уплаћене аконтације пореза на добит. 

- краткорочни финансијски пласмани у износу 98.000.000 динара, а планирано је 
50.000.000  динара (што је 196  % од планираног). 

- готовина у износу 3.668.000 динара, а планирано је 15.074.000  динара (што је 24 % 
од планираног) 

- АВР у износу 849.000 динара, а планирано је 950.000  динара (што је 89 % од 
планираног) 

Укупну пасиву која је у извештају за ІІІ квартал 2018. год. исказана у износу 
485.603.000 динара, а планирана 541.567.000  динара (што је 90 % од планираног) чине: 

 капитал у износу од 301.718.000 динара,  планирано је 311.892.000 динара (што је 
97 % од планираног) и чине га: 

- основни капитал у износу 89.972.000 динара, а планирано је 89.972.000  динара (што 
је 100% од планираног) 

- ревалоризационе резерве у износу 33.807.000 динара, а планирано је 36.228.000  
динара (што је 93% од планираног) 
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- нераспоређени добитак у износу 177.939.000 динара, а планирано је 185.692.000  
динара (што је 96 % од планираног) 

 дугорочна резервисања и обавезе у износу од 65.777.000 динара, планирано је 
71.137.000 динара (што је 92 % од планираног)  

 одложене пореске обавезе у износу од 746.000 динара, а није планирано 

 краткорочне обавезе у износу од 117.362.000 динара,  планирано је 158.538.000 
динара (што је 74 %) и чине их: 

- краткорочне финансијске обавезе у износу од 16.165.000 динара,  планирано је 
54.264.000 динара (што је 30 % од планираног) односи се на остале краткорочне 
финансијске обавезе, без кредита. На крају ІІІ квартала 2018. стање кредитне 
задужености  0 динара. 

- примљени аванси у износу од 247.000 динара,  није планирано ништа 

- обавезе из пословња (добављачи) у износу од 8.731.000 динара,  планирано је 
14.167.000 динара (што је 62 % од планираног) 

- остале краткорочне обавезе у износу од 5.684.000 динара, није планирано ништа 

- обавезе за порез на додату вредност у износу 2.331.000 динара, а планирано је 
6.657.000 динара (што је 35 % од планираног) 

- обавезе за остале порезе и доприносе нису исказане, а  планирано је 137.000 динара 

- ПВР у износу од 84.204.000 динара,  планирано је 83.313.000 динара (што је 101 % од 
планираног). 

 

 

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

 

Планирани и реализовани токови готовине из пословних, инвестиционих и 
активности финансирања у периоду од 01.01.2018. до 30.09.2018. године приказани су у 
наредној табели: 
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у 000 динара

План Реализација

1. Приливи готовине из пословних 
активности 456.832 369.585 81

2.
Одливи готовине из пословних 
активности 459.907 352.200 77

3.
Приливи готовине из активности 
инвестирања 28.567 1.957 7

4. Одливи готовине из активности 
инвестирања 36.500 16.542 45

5.
Приливи готовине из активности 
финансирања 40.000 0 0

6.
Одливи готовине из активности 
финансирања 14.714 0 -

7. Готовина на крају обрачунског 
периода 15.074 3.668 24

Индекс реализација 
30.09.2018. / план 

30.09.2018.

Токови готовине за период 01.01. - 30.09.2018.

Ред. 
бр. Позиција

01.01. - 30.09.2018.

 

Приливи готовине из пословних активности за прва три квартала 2018. год. 
исказани су у износу од 369.585.000 динара, а планирани су 456.832.000 динара (што је 
81% од планираног) и односе се на: 

- приливе готовине по основу наплаћених потраживања на име фактурисане услуге 
грејања и услуга одржавања у износу од 354.819.000 динара  

- приливе готовине по основу наплаћених камата од физичких и правих лица у износу 
од 3.703.000 динара 

- остале приливе готовине по основу наплаћених потраживања од СББ за закуп канала 
и прикључака нових корисника на топлотну мрежу, као и повраћај ПДВ у износу од 
11.063.000 динара 

Одливи готовине из пословних активности за прва три квартала 2018. год. исказани 
су у износу од 352.200.000 динара, а планирани су 459.907.000 динара (што је 77 % од 
планираног) и односе се на: 

- исплате добављачима по основу фактура за набављени материјал и услуге у износу од 
292.435.000 динара 

- исплаћене зараде, накнаде зарада и трошкова запослених, као и накнаде за рад 
чланова Надзорног одбора у износу од 55.926.000 динара 

- за исплаћене камате у износу од 201.000 динара 

- за исплате по основу обавеза за порез на добит у износу од 1.701.000 динара 

- за исплате по основу осталих јавних прихода у износу од 1.937.000 динара 
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Исказан је нето прилив готовине из пословних активности у износу од 17.385.000 
динара, а планиран је нето одлив у износу од 3.075.000 динара. 

 

Приливи готовине из активности инвестирања за прва три квартала 2018. год. 
исказани су у износу од 1.957.000 динара (односе се на финансијске пласмане), а 
планирани су 28.567.000 динара (што је 7 % од планираног) 

Одливи готовине из активности инвестирања за прва три квартала 2018. год. 
исказани су у износу од 16.542.000 динара, а планирани су 36.500.000 динара (што је 45 % 
од планираног) и односе се на: 

- исплате добављачима по основу фактура за набављена основна средства у износу од 
16.542.000 динара. 

Исказан је нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 14.585.000 
динара, а планиран је у износу од 7.933.000 динара   

Приливи готовине из активности финансирања за прва три квартала 2018. год.  
нису исказани, а планирани су у износу од 40.000.000 динара. 

Одливи готовине из активности финансирања за прва три квартала 2018. год. нису 
исказани, а планирани су у износу од 14.714.000 динара 

Нема нето прилива, ни одлива готовине из активности финансирања, а планиран је 
нето прилив готовине из активности финансирања у износу од 25.286.000 динара. 

За сва три квартала 2018. год. су реализовани: 

 свега приливи готовине у износу од 371.542.000 динара, а планирани 525.399.000 
динара (што је 71  % од планираних) и  

 свега одливи готовине у износу од 368.742.000 динара, а планирани 511.121.000 
динара (што је 72 % од планираних) 

 нето прилив готовине у износу од 2.800.000 динара, а планиран је у износу од 
14.278.000 динара (што је 20 % од планираних) 

 готовина на почетку обрачунског периода у износу од 1.107.000 динара је увећана 
за нето прилив у износу од 2.800.000 динара и узимајући у обзир позитивне курсне 
разлике у износу од 0 динара и негативне курсне разлике у износу од 239.000 
динара, на крају трећег квартала 2018. год. је исказана готовина у износу од 
3.668.000 динара, а планирана је 15.074.000 динара (што је 24 % од планираних) 
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4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Трошкови зарада, накнада зарада запослених и чланова управе обрачунати за прва 
три квартала 2018. године су приказани у следећој табели: 

 

у динарима

План Реализација

1. Маса зарада БРУТО ІІ 48.860.788 48.899.015 100

2. Накнаде по уговору о делу 150.000 47.468 32

3. Накнаде по уговору о привременим и 
повременим пословима 1.052.019 1.061.268 101

4. Накнаде члановима надзорног одбора 458.892 438.074 95

5. Превоз запослених на посао и са 
посла 1.383.375 768.489 56

6. Дневнице на службеном путу 300.000 199.979 67

7. Накнаде трошкова на службеном 
путу

8. Отпремнине за одлазак у пензију 408.139 246.217 60

9. Помоћ радницима и породици 
радника 3.528.611 3.275.811 93

Индекс реализација 
30.09.2018. / план 

30.09.2018.

Трошкови запослених за период 01.01. - 30.09.2018.

Ред. 
бр. Позиција

01.01. - 30.09.2018.

 

 

У табели трошкови запослених (образац 2) су приказане планиране и реализоване 
исплате зарада и накнада запосленим, где су примењене одредбе прописаних уредби о 
пријему запослених и о обрачуну зарада сагласно прописима 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 
прва три квартала 2018. године за 68 запослених, од којих је 66 запослено на неодређено 
време, а 2 је запослено на одређено време. Планом за 2018. 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 привременим и повременим пословима крајем трећег квартала 2018. 
године су радила 2 запослена, један је тренутно ангажован код оснивача за попис 
нелегалне имовине (где су јавна предузећа привремено уступила по 2 запослена радника), 
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а други је ангажован за обилазак дужника  ради склапања репрограма у циљу побољшања 
наплате. 

Накнаде члановима Надзорног одбора су обрачунате и исплаћене према решењу 
скупштине града о висини месечне накнаде. 

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. 

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 трећи квартал 2018. године је исплаћена једна помоћ 
за смртни случај и преостали део планиране исплате солидарне помоћи запосленим ради 
ублажавања неповољног материјалног положаја запослених и смањења заостајања у 
просечним примањима у односу на запослене у јавном сектору, што  за прва три квартала 
2018. године износи 3.275.811 динара, а планирано је 3.528.611 динара. 

 

 

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

У ІІІ кварталу 2018. године је смањен број радника у односу на ІІ квартал 2018. 
године одласком 1 радника у старосну пензију (на крају ІІІ квартала 2018. год. је 66 
запослених на неодређено и 2 запослена на одређено). 

 

 

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

 

У ІІІ кварталу 2018. године није мењана цена грејања. Одлуком Градског већа је на 
снази ценовник грејања од 01.01.2018. године.  

 

 

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

 

ЈКП „Градска топлана Ужице“ никад није имала субвенције, па их није ни 
планирала и нема их реализованих. 
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8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

 

Планирани и реализовани износи средстава за посебне намене за прва три квартала 
2018. године су приказани следећом табелом: 

у динарима

План Реализација

1. Спонзорство, Донације и 
Хуманитарне активности 570.000 509.268 89

2. Спортске активности 45.000 40.000 89

3. Репрезентација 300.000 320.527 107

4. Реклама и пропаганда 250.000 225.627 90

Индекс реализација 
30.09.2018. / план 

30.09.2018.

Средства за посебне намене за период 01.01. - 30.09.2018.

Ред. 
бр. Позиција

01.01. - 30.09.2018.

 

Средства за посебне намене обухватају и спонзорства, која су у оквиру планираних 
за 2018. годину, а одобравана су на основу појединачних писаних захтева. У прва три 
квартала 2018. је исплаћено више од планираног због хитног спонзорисања набавке 
опреме за Здравствени центар у износу од 116.400 динара. За хуманитарне активности у ІІІ 
кварталу 2018. години су планирана средстава у износу од 450.000 динара за боравак деце 
са Косова на Златибору, а исплаћено је 362.868 динара.    Средства за спортске активности 
су у оквиру планираних за 2018. годину. 

Средства  за репрезантацију  и рекламу и пропаганду су такође у оквиру годишњег 
плана (до краја године ће бити мање издвајање за репрезентацију и рекламу и пропаганду) 

 

 

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 

 

Планом инвестиција за 2018. годину су предвиђена средства у износу од 40.500.000 
динара. У прва три квартала 2018. године смо имали улагања у опрему у износу од 
18.053.000 динара. У наредном периоду, у ІV кварталу 2018. године, нам предстоје 
преостале планиране инвестиционе активности. Неке планиране инвестиције ће се 
реализовати у следећој години, кад буде комплетна документација за њихову реализацију. 
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