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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 2019. годину:  

је усвојен одлуком Надзорног одбора број 1140-2 од 30.11.2018. године на који је 
Скупштина града Ужица дала сагласност Решењем І број 023-171/18 од 26.12.2018. 
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 5.813 308.989,67 30.050.782,42 3.005.078,24 33.055.860,66

(Севојно) (619) (30.705,00) (2.986.549,29) (298.655,36) (3.285.204,65)
5.813 308.990 30.050.782 3.005.078 33.055.861

2. Пословни простор-12 месеци 462 56.568,66 6.273.366,70 627.336,67 6.900.703,37
3. Пословни простор-6 месеци 0 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Повлашћени простор 28 40.527,04 5.885.742,42 588.574,24 6.474.316,66
5. Специфични простор 7 3.458,00 865.069,00 86.506,90 951.575,90

6.310 409.543 43.074.961 4.307.496 47.382.457

РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА МАРТ 2019. год.

основ фактурисања ПДВ

УКУПНО СТАМБЕНИ

У К У П Н О:  

 

 

2



 
 

1. БИЛАНС УСПЕХА 

 

Упоредни преглед планираних и реализованих прихода и расхода у периоду 
01.01.2019. до 31.03.2019. године приказан је у наредној табели: 

у 000 динара

План Реализација

І Укупни приходи (1+2+3) 172.378 142.990 83
1. Пословни приходи 170.540 141.407 83
2. Финансијски приходи 1.088 1.004 92
3. Остали приходи 750 579 77
ІІ Укупни расходи (1+2+3) 230.500 193.412 84
1. Пословни расходи 229.180 179.309 78
2. Финансијски расходи 225 96 43
3. Остали расходи 1.095 14.007 1279

ІІІ Резултат пре опорезивања -58.122 -50.422 87

Индекс реализација 
31.03.2019. / план 

31.03.2019.

Биланс успеха за период 01.01. - 31.03.2019.

Ред. 
бр.

Позиција
01.01. - 31.03.2019.

 

Укупни приходи за први квартал 2019. године износе 142.990.000 динара, а 
планирани су 172.378.000 динара, што је 83% од планираног.  

 Пословни приходи за први квартал 2019. године износе 141.407.000 динара, а 
планирани су 170.540.000 динара, што је 83% од планираног. 

  Финансијски приходи за први квартал 2019. године износе 1.004.000 динара, а 
планирани су 1.088.000 динара, што је 92 % од планираног.  

 Остали приходи за први квартал 2019. године износе 579.000 динара, а планирани 
су 750.000 динара, што је 77 % од планираног. 

Укупни расходи за први квартал 2019. године износе 193.412.000 динара, а 
планирани су 230.500.000 динара, што је 84 % од планираног.  

 Пословни расходи за први квартал 2019. године износе 179.309.000 динара, а 
планирани су 229.180.000 динара, што је 78 % од планираног.  

 Финансијски расходи за први квартал 2019. године износе 96.000 динара, а 
планирани су 225.000 динара, што је 43 % од планираног (кратак је период 
кредитне задужености,  па су мали расходи за камате).  

 Остали расходи за први квартал 2019. године износе 14.007.000 динара, а 
планирани су 1.095.000 динара, што је 1279 % од планираног (ефекат исправке 
потраживања преко 60 дана током првог квартала 2019. године је негативан због 
слабије наплате потраживања од грађана и правних лица од планиране).  
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Губитак за први квартал 2019. године износи 50.422.000 динара, а планиран је у 
износу од 58.122.000 динара, што је 87 % од планираног. 

 У првом кварталу 2019. године је оставарен пословни губитак у износу од 
37.902.000 динара, а планиран је пословни губитак од 58.640.000 динара. Планирани су 
приходи од грејања по ценама које би покриле трошкове пословања, али нам није 
одобрено повећање цене грејања које би пратило раст цена енергената, већ је одобрена 
нижа цена грејања, која очигледно не покрива расходе енергената, што је утицало на 
смањење пословних прихода од грејања и на целокупно пословање у првом кварталу 2019. 
године. У првом кварталу 2019. године је оставарен финансијски добитак у износу од 
908.000 динара, а планиран је 863.000 динара од камата за стамбени и пословни простор, 
као и камата на финансијске пласмане и позитивне курсне разлике. Остварен је негативан 
остали резултат у износу од 13.428.000 динара, а планиран је остали губитак и  износу од 
345.000 динара (због лошије наплате од грађана и правних лица у првом кварталу 2019.  
године, већа је исправка потраживања преко 60 дана од планиране).  

 

 

2. БИЛАНС СТАЊА 

 

Упоредни преглед билансних позиција по класама у периоду 01.01.2019. до 
31.03.2019. године приказан је у наредној табели: 

у 000 динара

План Реализација

І Укупна актива (1+2+3) 463.019 525.690 114

1.
Уписани а неуплаћени капитал и стална 
имовина (класа 0) 275.590 284.606 103

2.
Залихе и стална средства намењена 
продаји (класа 1) 112.055 114.291 102

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

75.374 126.793 168

ІІ Укупна пасива (1+2) 463.019 525.690 114
1. Капитал (класа 3) 226.388 237.032 105

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

236.631 288.658
122

Индекс реализација 
31.03.2019. / план 

31.03.2019.

Биланс стања на дан 31.03.2019.

Ред. 
бр.

Позиција
31.03.2019.
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Пословну имовину (укупну активу) која је у извештају за први квартал 2019. год. 
исказана у износу 525.690.000 динара, а планирана 463.019.000  динара (што је 114 % од 
планираног) чине: 

 стална имовина у износу од 284.606.000 динара, планирана 275.590.000 динара 
(што је 103 % од планираног) и чине је: 

- нематеријална имовина у износу 109.524.000 динара, а планирана 110.117.000  динара 
(што је 99 % од планираног) 

- некретнине, постројења и опрема у износу 167.907.000 динара, а планирана 
158.278.000  динара (што је 106 % од планираног) 

- дугорочни финансијски пласмани у износу 7.175.000 динара, а планирана 7.195.000  
динара (што је 100% од планираног) 

 обртна имовина у износу од 241.084.000 динара,  планирана 187.429.000 динара 
(што је 129 % од планираног) и чине је: 

- залихе у износу 114.291.000 динара, а планирано је 112.055.000  динара (што је 102 % 
од планираног) 

- потраживања по основу продаје у износу 54.908.000 динара, а планирано је 
52.940.000  динара (што је 104 % од планираног) 

- друга потраживања у износу 5.753.000 динара, а планирано је 4.433.000  динара (што 
је 130 % од планираног), на што су утицале уплаћене аконтације пореза на добит. 

- краткорочни финансијски пласмани у износу 45.000.000 динара, а није било 
планирано ништа (што је -  % од планираног). 

- готовина у износу 9.251.000 динара, а планирано је 5.004.000  динара (што је 185 % 
од планираног) 

- порез на додату вредност у износу 11.133.000 динара, а планирано је 12.247.000 
динара (што је 91 % од планираног) 

- АВР у износу 748.000 динара, а планирано је 750.000  динара (што је 100 % од 
планираног) 

Укупну пасиву која је у извештају за први квартал 2019. год. исказана у износу 
525.690.000 динара, а планирана 463.019.000  динара (што је 114 % од планираног) чине: 

 капитал у износу од 237.032.000 динара,  планирано је 226.388.000 динара (што је 
105 % 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) 
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- ревалоризационе резерве у износу 31.917.000 динара, а планирано је 33.275.000  
динара (што је 96% од планираног) 

- нераспоређени добитак у износу 165.565.000 динара, а планирано је 161.264.000  
динара (што је 103 % од планираног) 

 дугорочна резервисања и обавезе у износу од 65.296.000 динара, планирано је 
65.445.000 динара (што је 100 % од планираног)  

 одложене пореске обавезе у износу од 538.000 динара, а није планирано 

 краткорочне обавезе у износу од 222.824.000 динара,  планирано је 171.186.000 
динара (што је 130 %) и чине их: 

- краткорочне финансијске обавезе у износу од 96.042.000 динара,  планирано је 
66.168.000 динара (што је 145 % од планираног) односе се на на краткорочне кредите 
који на крају првог квартала 2019. износе  79.914.000 динара, а планирано је 50.000.000 
динара (што је 160 % од планираног) и на остале краткорочне финансијске обавезе у 
износу од 16.128.000 динара,  планирано је такође 16.128.000 динара (што је 100 % од 
планираног), без кредита  

- примљени аванси у износу од 234.000 динара,  није планирано ништа 

- обавезе из пословња (добављачи) у износу од 42.260.000 динара,  планирано је 
36.602.000 динара (што је 115 % од планираног) 

- остале краткорочне обавезе у износу од 5.858.000 динара, није планирано ништа 

- обавезе за порез на додату вредност у износу 0 динара, а није планирано ништа  

- обавезе за остале порезе и доприносе нису исказане, а није планирано ништа 

- ПВР у износу од 78.430.000 динара,  планирано је 68.416.000 динара (што је 115 % од 
планираног). 

 

 

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

 

Планирани и реализовани токови готовине из пословних, инвестиционих и 
активности финансирања у периоду од 01.01.2019. до 31.03.2019. године приказани су у 
наредној табели: 
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у 000 динара

План Реализација

1.
Приливи готовине из пословних 
активности 181.105 157.866 87

2.
Одливи готовине из пословних 
активности 281.255 244.989 87

3.
Приливи готовине из активности 
инвестирања 47.125 2.351 5

4.
Одливи готовине из активности 
инвестирања 975 2.092 215

5.
Приливи готовине из активности 
финансирања 50.000 79.914 160

6.
Одливи готовине из активности 
финансирања 0 0 -

7.
Готовина на крају обрачунског 
периода 5.004 9.251 185

Индекс реализација 
31.03.2019. / план 

31.03.2019.

Токови готовине за период 01.01. - 31.03.2019.

Ред. 
бр.

Позиција
01.01. - 31.03.2019.

 

Приливи готовине из пословних активности за први квартал 2019. год. исказани су 
у износу од 157.866.000 динара, а планирани су 181.105.000 динара (што је 87% од 
планираног) и односе се на: 

- приливе готовине по основу наплаћених потраживања на име фактурисане услуге 
грејања и услуга одржавања у износу од 146.186.000 динара  

- приливе готовине по основу наплаћених камата од физичких и правих лица у износу 
од 660.000 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 
11.020.000 динара 

Одливи готовине из пословних активности за први квартал 2019. год. исказани су у 
износу од 244.989.000 динара, а планирани су 281.255.000 динара (што је 87 % од 
планираног) и односе се на: 

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

- исплаћене зараде, накнаде зарада и трошкова запослених, као и накнаде за рад 
чланова Надзорног одбора у износу од 18.517.000 динара 

- за исплаћене камате у износу од 45.000 динара 

- за исплате по основу обавеза за порез на добит у износу од 0 динара 

- за исплате по основу осталих јавних прихода у износу од 0 динара 
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Исказан је нето одлив готовине из пословних активности у износу од 87.123.000 
динара, а планиран је нето одлив у износу од 100.150.000 динара. 

 

Приливи готовине из активности инвестирања за први квартал 2019. год. исказани 
су у износу од 2.351.000 динара (односе се на финансијске пласмане), а планирани су 
47.125.000 динара (што је 5 % од планираног) 

Одливи готовине из активности инвестирања за први квартал 2019. год. исказани 
су у износу од 2.092.000 динара, а планирани су 975.000 динара (што је 215 % од 
планираног) и односе се на: 

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

Исказан је нето прилив готовине из активности инвестирања у износу од 259.000 
динара, а планиран је у износу од 46.150.000 динара   

Приливи готовине из активности финансирања за први квартал 2019. год.  
исказани су у износу од 79.914.000 динара, а планирани су у износу од 50.000.000 динара 
(што је 160 % од планираног). 

Одливи готовине из активности финансирања за први квартал 2019. год. нису 
исказани, а нису ни планирани.  

Исказан је нето прилив готовине из активности финансирања у износу од 
79.914.000 динара, а планиран је нето прилив готовине из активности финансирања у 
износу од 50.000.000 динара. 

За први квартал 2019. год. су реализовани: 

 свега приливи готовине у износу од 240.131.000 динара, а планирани 278.230.000 
динара (што је 86  % од планираних) и  

 свега одливи готовине у износу од 247.081.000 динара, а планирани 282.230.000 
динара (што је 88 % од планираних) 

 нето одлив готовине у износу од 6.950.000 динара, а планиран је у износу од 
4.000.000 динара (што је 174 % од планираних) 

 готовина на почетку обрачунског периода у износу од 16.114.000 динара је 
умањена за нето одлив у износу од 6.950.000 динара и узимајући у обзир позитивне 
курсне разлике у износу од 138.000 динара и негативне курсне разлике у износу од 
51.000 динара, на крају првог квартала 2019. год. је исказана готовина у износу од 
9.251.000 динара, а планирана је 5.004.000 динара (што је 185 % од планираних) 
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4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Трошкови зарада, накнада зарада запослених и чланова управе обрачунати за први 
квартал 2019. године су приказани у следећој табели: 

 

у динарима

План Реализација

1. Маса зарада БРУТО ІІ
17.085.450 16.638.100 97

2. Накнаде по уговору о делу
75.000 94.937 127

3.
Накнаде по уговору о привременим и 
повременим пословима 185.502 182.995 99

4.
Накнаде члановима надзорног 
одбора 162.480 151.972 94

5.
Превоз запослених на посао и са 
посла 425.000 348.483 82

6. Дневнице на службеном путу
100.000 50.714 51

7.
Накнаде трошкова на службеном 
путу

8. Отпремнине за одлазак у пензију
0 423.154 -

9.
Помоћ радницима и породици 
радника 75.000 328.000 437

Индекс реализација 
31.03.2019. / план 

31.03.2019.

Трошкови запослених за период 01.01. - 31.03.2019.

Ред. 
бр.

Позиција
01.01. - 31.03.2019.

 

 

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 
први квартал 2019. године за 68 запослених, од којих је 66 запослено на неодређено време, 
а 2 је запослено на одређено време. Планом за први квартал 2019. 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 током првог квартала 2019. године ангажована су 2 извршиоца, 
на пословима надзора на новој котларници Росуље. Планирана су средства по уговору о 
делу за први квартал 2019. годину у износу од 75.000 динара за 1 извршиоца, а исплаћено 
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је у износу од 94.937 динара за 2 извршиоца, јер током 2018. године нису били одрађени 
послови надзора, па су пренети и исплаћени у првом кварталу 2019. године. 

У плану за 2019. нисмо имали накнаде по ауторским уговорима, а у првом кварталу 
2019. године смо у те сврхе исплатили по налогу Града и Ужице развоја 2 награде у 
износу од 243.969 динара за архитектонско идејно решење инфраструктурног моста, као 
носача топловода за будућу котларницу Међај. 

По уговору о привременим и повременим пословима током првог квартала 2019. 
године је радио 1 запослени, који је ангажован на пословима набавке. Средства планирана 
по уговору о привремено повременим пословима за први квартал 2019. годину у износу од 
185.502 динара, за шта је исплаћено у првом кварталу 2019. године у износу од 182.995 
динара. 

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. 

За први квартал 2019. године није планирана исплата отпремнина, јер се не очекује 
ниједан одлазак радника у пензију, а исплаћена је отпремнина за радника који је отишао у 
пензију у децембру 2018. године, а решење о пензији као основ за исплату отпремнине је 
донето тек у јануару 2019. године. Дакле, пренета је исплата неисплаћене отпремнине из 
претходне године у износу од 423.154 динара сагласно нашем Колективном уговору (три 
просечне бруто зараде које су повољније). 

Јубиларне награде за први квартал 2019. године нису ни 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 први квартал 2019. године су исплаћене четири 
помоћи за смртни случај, једна помоћи за лечење теже оболелог радника  укупно у износу 
328.000 динара, а планирано је 75.000 динара. 

 

 

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

У І кварталу 2019. године није промењен број радника у односу на крај 2018. 
године, ниједан запослени није раскинуо радни однос, нити је ко примљен у првом 
кварталу 2019. године, остало је 66 запослених на неодређено и 2 запослена на одређено 
време. 
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6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

 

Током целе 2018. године је примењивана цена грејања одобрена од 01.01.2018. 
године, која је због раста цена грејања Одлуком Градског већа промењена и нови 
ценовник грејања је на снази од 01.01.2019. године и даље. 

 

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 први квартал 
2019. године су приказани следећом табелом: 

 

у динарима

План Реализација

1.
Спонзорство, Донације и 
Хуманитарне активности 70.000 28.500 41

2. Спортске активности
20.000 35.000 175

3. Репрезентација
200.000 142.485 71

4. Реклама и пропаганда 200.000 211.280 106

Индекс реализација 
31.03.2019. / план 

31.03.2019.

Средства за посебне намене за период 01.01. - 31.03.2019.

Ред. 
бр.

Позиција
01.01. - 31.03.2019.

  

Средства за посебне намене обухватају и спонзорства и донације која су у првом 
кварталу 2019. године исплаћена у износу од 23.500 динара, а планирана су у износу од 
70.000 динара и одобравана су на основу појединачних писаних захтева. За хуманитарне 
активности у 2019. години нису планирана средстава, а исплаћено је 5.000 динара за 
лечење. Средства за спортске активности су у првом кварталу 2019. године исплаћена у 
износу од 35.000 динара (према броју термина закупа фискултурне сале за рекреацију 
радника), а планирано је у износу од 20.000 динара. 
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Средства  за репрезантацију  и рекламу и пропаганду су такође у оквиру плана за 
први квартал 2019. године. Исплаћено је за репрезентацију у износу од 142.485 динара, а 
планирано је 200.000 динара, а за рекламу и пропаганду је исплаћено 211.280 динара, од 
планираних 200.000 динара (али је у оквиру годишњег плана). 

 

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 

 

Планом инвестиција за први квартал 2019. године су предвиђена средства у износу 
од 27.780.000 динара. У првом кварталу 2019. године смо имали улагања у опрему у 
износу од 2.092.000 динара. Неке планиране инвестиције ће се реализовати у следећој 
години, кад буде комплетна документација за њихову реализацију. 

 

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 

 

За 2019. године је планирано кредитно задужење за набавку енергената у износу од 
180.000.000 динара, а у првом кварталу 2019. године је повучено 80.000.000 динара. 

 

11. НЕТО ДОБИТ 

 

Нето добит је приказана по годинама за последњих пет година. 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. 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 ће 
одлука о расподели добити бити донета кад надзорни одбор буде усвајао финансијски 
извештај за 2018. годину. 

 

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 

 

Пословање Топлане је сезонског карактера: у зимским месецима у време грејне 
сезоне (6 месеци) се обрачунава утрошак енергената (ког нема у летњим месецима), а 
приход од грејања је обрачунат током целе године (12 месеци). Планиран је губитак за 
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