
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈКП "СТАНДАРД" КЊАЖЕВАЦ ЗА 

2014. ГОДИНУ 

I ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ И УСЛУГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА 

1. Производња и испорука воде 

Укупна произведена и испоручена вода потрошачима у 2014. години износи 

1.237.476 м³, што представља потрошњу на нивоу планиране. Код домаћинстава je 

приметно смањење потрошње, док је код кућних савета, установа и привреде повећана  

потрошња воде. 

У наставку дајемо упоредни преглед стварне потрошње воде за 2014. и остварења у 

односу на планирану потрошњу за 2014. годину. 

Kвартал 

2014. 

Домаћинс

тва 

KС и 

остали 

Привреда Остварено 

2014. 

 Планирано 

2014. 

%         

остварења 

I-III 220.618 19.188 21.296 261.102  272.209 95,92 

IV-VI 226.501 15.016 37.336 278.853  329.747 84,57 

VII-IX 286.807 17.257 145.523 449.587  395.360 113,72 

X-XII 207.259 15.381 25.295 247.935  289.362 85,68 

Укупно: 951.185 66.842 229.450 1.237.476  1.286.677 96,18 

        

2013 1.075.120 62.453 149.105 1.286.677    

2014/13 0,88 1,07 1,54 0,96    

Физички обим производње и испоруке воде остварено је са просечно 39 извршиоца. 

У овај број урачунати су и радници ангажовани као руковаоци пумпних станица, чувари и 

руководиоци радних јединица.  

У 2014. године на водоводној мрежи отклоњен је 227 квар са ископом као и 752 

интервенција у шахтама по пријави грађана. У тим интервенцијама извршена је замена 

609 вентила као и замена 407 водомера разних пречника.  

У првих шест месеци ове године отклоњено је 2 квара на  400 мм и 2 квара на 

магистралном цевоводу  500 мм. 

Треба истаћи да је током целе године било уредно водоснабдевање корисника. 

У црпним станицама урађена су 3 генерална ремонта за шта је утрошено 172 сати 

рада и 58 интервенција са 476 сата рада. 

2. Пречишћавање и одвођење отпадних вода 

У току 2014. године на пословима одржавања канализационе мреже није било већих 

проблема. Високопритисна цистерна у овом периоду имала је 329 радних часова на 

отпушивању канализације, док је фекална цистерна имала 141 интервенција на чишћењу 

септичких јама.  

Пумпна станица је препумпала отпадну воду у  2014. год. у количини од 847.648 м3, 

што представља смањење за око 7% у односу на планирану потрошњу за 2014. годину. 
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Потрошња код домаћинства је мања за 13%, код кућних савета је на нивоу 

прошлогодишње, док је код привреде дошло до повећања потрошње од 31 %.  

У следећој табели дајемо преглед по кварталима и по врсти корисника: 

Kвартал 

2014. 

Домаћинс

тва 

KС и 

остали 

Привреда Остварено 

2014. 

 Планирано 

2014. 

%         

остварења 

I-III 156.204 13.206 16.019 185.429  181.413 102,21 

IV-VI 150.100 13.304 33.446 196.850  213.960 92,00 

VII-IX 202.977 14.982 57.682 275.641  282.592 97,54 

X-XII 154.719 13.716 21.293 189.728  232.270 81,68 

Укупно: 664.000 55.208 128.440 847.648  910.234 93,12 

        

2013 762.260 54.865 97.794 914.919    

2014/13 0,87 1,01 1,31 0,93    

3. Одржавање чистоће  

Извоз и депоновање отпадног материјала у току 2014. године одвијао се без већих 

проблема, а по недељном плану за извоз комуналног отпада.  

Извоз комуналног отпада вршио се на територији општине Књажевац и обухватао је 

осим града и већи део сеоских насеља као и Туристички центар „Бабин Зуб“. 

На депонију је извежено 1.250 тура отпадног материјала, 1.196 контејнерa из кућних 

савета, 1.198 контејнера из радних организација, 335 контејнера по налогу СО. Акција 

пролећног уређења града обухватила је пражњење 546 контејнера. У току 2014. године 

настављено је са задуживањем нових корисника услуге извоза комуналног отпада. 

У овом периоду редовно је разастиран и делимично сабијан отпадни материјал и по 

потреби је вршено довожење инертног материјала на депонији града, као и редовно 

чишћење око контејнера у граду. 

И у току 2014. године вршено је континуално сакупљање амбалажног отпада- ПЕТ 

амбалаже. Осим Књажевца сакупљање ПЕТ амбалаже је вршено и у 30 сеоских насеља. 

Сакупљено је 10 тона ПЕТ амбалаже. 

4. Одржавање гробља и пружање погребних услуга 

У 2014. години обављено је 257 сахрана. На Источном гробљу извршен је закуп за 71 

гробна места а обновљен је закуп за 399 гробна места на оба градска гробља.  

Одржавање гробља обухватило је чишћење снега у току зиме, чишћење стаза и 

капела, прикупљање отпада као и прикупљање венаца старијих од шест месеци, 

уништавање корова и самониклог шибља и кошење око гробних места. У току верских 

празника вршено је појачано чишћење. 

5. Чишћење јавних и одржавање зелених површина 

У периоду јануар- децембар 2014. године ручно је очишћено 14.490.891 м2, 

машински 8.067.984 м2,  утрошено је 133 сата на прању улица и 3.544 сати рада радника по 

времену. 
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Одржавање зелених површина обухватило је ручно чишћење 1.039.466 м2 стаза у 

парковима, кошење 340.204 м2, и остале радове у складу са временским условима и 

планираном динамиком за извршење. 

У току 2014. године вршено је и чишћење наноса ауточистилицом по редовном 

плану и програму који обухвата 32 улице у граду. 

У следећим табелама дат је преглед остварених радова у 2014. години у односу на 

годишњи план. 

Р.б. Назив активности Ј.М. 

Планиране 

количине за 

2014 

Укупно 

I-XII 2014 

1. Ручно чишћење улица и тротоара м2 13.000.000      14.490.891 

2. Машинско чишћење улица м2 10.000.000      8.067.984 

3. Рад ауточистилице на припреми улица час 50      84 

4. Рад радника по времену час 3.000      3.544 

5. Чишћење наноса м3 100 4 

6. Прање улица час 300    133 

7. Рад ровокопача  час 30 4 

8. Рад камиона час 30 32 

9. Рад мотокултиватора ИМТ-509 час 50 136 

10. Извоз контејнера – прол. и јес. акција ком 590 546 

11. Извоз контејнера – по налогу ком 450 335 

 

6. Одржавање јавних простора и паркирање 

Обрачунску јединицу Паркинг сервис чине руководилац и 4 контролора. Наплата 

паркирања се врши  радним данима од 07 до 21 сат, а суботом од 07 до 14 сати. Недељом и 

државним празницима се не наплаћује паркирањe. 

Цена 1 сата паркирања у првој зони је износила 40 динара, а у другој зони 30 динара. 

Целодневно паркирање стаје 120 динара. Наплаћују се 79 паркинг места у првој зони и 134 

паркинг места у другој зони. Поред једнократне уплате паркирања за 1 сат или за 1 дан, 

Р.б. Назив активности ЈМ 

Планиране 

количине за 

2014 

Укупно 

 I-XII 2014 

1. Ручно чишћење стаза  м2 900.000 1.039.466 

2. Рад радника час 1.200 572 

3. Орезивање живе ограде м2 500 0 

4. Орезивање ружа ком 1.800 485 

5. Окопавање ружа ком 1.400 937 

6. Окопавање ружа са плевљењем м2 3.780 2.465 

7. Кошење травнатих површина м2 240.000 340.204 

8. Заливање травнатих површина м2 5.000 0 

9. Грабуљање травнатих површина м2 86.000 24.858 

10. Орезивање дрвореда ком 50 78 

11. Садња сезонског расада (два пута 

годишње) 

м2 1.600 1.600 

12. Заливање сезонског расада м2 18.000 8.700 

13. Окопавање и плевљење сезонског расада м2 6.400 2.200 
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може се уплатити и месечна претплатна паркинг карта. Лица са посебним потребама могу 

уз одговарајућу медицинску документацију којом се потврђује степен инвалидности изнад 

70%, добити бесплатну паркинг карту на годишњем нивоу.  

Четворо контролора је за период (01.01.-31.12.) 2014. год. за 238 радна дана и 46 

радних субота исконтролисало 44.040 возилa, од којих је 8.567 возила у тренутку контроле 

имало уплаћено паркирање путем СМС-а. Неплаћање паркирања повлачи издавање 

доплатне карте у износу од 1.000,00 динара. У току 2014.год су издате 1.426 доплатне 

карте. 

7. Остале делатности 

У периоду I- XII месец ове године, у оквиру инвестиционих радова извршено је 

укупно 76 прикључка од којих 44 на водоводну мрежу, а 32 на канализациону мрежу. 

По налогу Дирекције извршени су радови на продужењу водоводне линије у улици 

Октобарске Револуције (ТПЕ 75мм) и у Трговишту- крак према „Руднику“ (ТПЕ 50мм) у 

укупној дужини од 60 м. 

Након поплава априла месеца дошло је до оштећења водовода за поједина насеља на 

делу прелаза цеви преко рака (Јелашничка, Клисурска). Урађена је хитна и привремена 

санација прелаза да би до краја године у сарадњи са Месним заједницама Јелашница, 

Петруша и Минићево и уз помоћ СО Књажевац, извршена је реконструкција са 

измештањем главног транспортног цевовода ДН 160 мм, Књажевац- Минићево, на делу 

Јелашничке реке (прелаз преко моста уместо испод корита) као и остала три угрожена 

прелаза испод реке. Укупна дужина реконструисаних прелаза је 274 м.  

У оквиру инвестиционог одржавања извршена је реконструкција 38 дотрајалих 

водоводних прикључака са неопходним земљаним радовима и заменом цеви Укупна 

дужина замењених цеви је 465 м. Неопходни радови на реконструкцији водоводне линије 

су обухватили и измештање водовода у Горњем Зуничу- горњи крај (ТПЕ 75мм), у ул. 

Бранка Радичевића- код пијаце (ТПЕ 63мм), у ул. Петра Добрњца (ТПЕ 75мм) у укупној 

дужини од 241 м. 

На основу уговора са СО Књажевац извршена реконструкција у четири улица у граду 

и то: улица Џервинска (други део), Устаничка, Јанка Катића-део, Петра Кочића- крак и део 

водоводне линије у Горњем Зуничу. Укупна дужина реконструисане линије је 817 м. 

Приликом реконструкције је извршена замена 69 прикључака са укупном дужином 

прикључних линија од 484 м. Такође је урађена и реконструкција водоводне линије у 

склопу реконструкције платоа Дома културе од ТПЕ цеви 125 мм у дужини од 146 м, као и 

прикључне цеви за објекат дузине 55 м.  

У склопу реконструкције топловода у граду, извршена је неопходна реконструкција 

водоводне линије у ул. Наташиној од цеви ТПЕ 63мм Л=135м са заменом прикључака код 

корисника. Завршетак ових радова условили су кашњење почетка уређења парка „88 

стабала“ који се налази између ул. Бранка Радичевића и Сврљишког Тимока. Радови у овој 

години су обухватили део земљаних радова, постављања ивичњака и поплочавања дела 

пешачких стаза. Завршетак радова очекује се почетком 2015. године. 

Служба одржавања обавила је 2 генерална ремонта и 111 интервенција на осталим 

возилима, за шта је утрошено, укупно 916 сати рада.  
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На пијачном комплексу поред редовног одржавања које обухвата чишћење пијаце и 

простора вашаришта, улице, тротоара и парка "88 стабала", вршено је редовно прање 

улице и простора пијаце као и поправке продајних тезги.  

Успешно су организована пет једнодневна вашара (27.03, 06.05, 28.06, 13.09 и 10.10. 

2014. године) као и један тродневни (02.- 04.08.2014.). 

У периоду I–XII 2014. године у оквиру Р. Ј. Биљна производња на Бањици 

обављене су следеће делатности: 

По налогу Дирекције за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац обављена 

је садња сезонског расада цвећа на површини од 1.600 м2, а засађени материјал је редовно 

одржаван (плевљење и окопавање, укупно 2.200 м2) и заливан по потреби (8.700 м2). 

Извршена је попуна супстратом и садња сезонског цвећа, зимзелених садница и украсног 

шибља у 63 жардињере, које су такође редовно заливане и одржаване; 

Обављена је попуна и формирање нових дрвореда лишћара и четинара у граду и 

засађено 115 садница лишћара и четинара и по потреби је вршено заливање новозасађених 

дрвореда; 

Укупно је произведено и реализовано 38.000 ком. расада сезонског цвећа, 

намењеног садњи у граду. Највећи део расада реализован је садњом на предвиђеним 

јавним површинама, као и путем продаје на пијаци, а један део испоручен је другим 

организацијама или је извршена услуга уређења екстеријера; 

Произведене су и значајне количине (1.800 ком.) сезонског и балконског цвећа 

разних врста, које је такође већим делом реализовано; 

Заснована је производња раног пролећног и летњег сезонског и балконског цвећа у 

количини од око 2.200 ком. које ће, уз одређену количину биљака заосталих од предходне 

године, бити реализовано током предстојеће сезоне.Редовно су спровођене потребне мере 

неге, прихрана и заштита целокупног биљног материјала; 

Обезбеђене су потребне количине биохумуса, саксија, ђубрива и другог 

репроматеријала за потребе производње; 

Цвећара Нарцис није радила у току целе године. 
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У периоду I – XII 2014.године у оквиру редовних активности (основни 

показатељи) службе за правне и опште послове - људске ресур 

У деловодни протокол предузећа евидентирано је 2947 предмета (аката) и иста су 

стављена у рад, разведена, класификована и архивирана. 

- Одржане су  18 седница Надзорног одбора од тога 14 редовним заседањем, а 4 

телефонским путем. 

- Донет је Статут  о изменама и допунама Статута ЈКП“Стандард“ Књажевац. 

- Донет је Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у 

ЈКП''Стандард''Књажевац. 

- Донета је Одлука о примени алко-теста за утврђивање алкохолисаности запослених. 

- Донет је план мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености 

полова у ЈКП“Стандард“ Књажевац за 2014.године, као и извештај о спровођењу истог 

за 2013. годину.  

- Донет је Правилник за обрачун услуга извоза смећа ЈКП''Стандард''Књажевац 

- Донет је такође план интегритета ЈКП“Стандард“ Књажевац за 2014. годину  

- Донета су  39 решења о плаћеном одсуству са рада, због добровољног давања крви, 

смрти члана уже породице, порођаја супруге. 

- У току 2014. године против 70 корисника комуналних услуга(физичка лица) покренут 

је поступак утужења подношењем предлога за извршење, а ради наплате дуговања на 

име комуналних услуга за испоручену воду и извоз комуналног отпада 

- У току 2014. године против 14 корисника комуналних услуга(правна лица) покренут је 

поступак утужења подношењем предлога за извршење, а ради наплате дуговања на име 

комуналних услуга за испоручену воду и извоз комуналног отпада 

- Издате су  32 потврде корисника услуга и 19 потврде из радног односа. 

- Обрађена је комплетна документација за 6 вашара који су одржани у току 2014. године 

и то почев од пријаве скупа, преко захтева за затварање улица, обавештења за 

затварање улица надлежним институцијама у граду и доношења решења о распореду 

радника за време одржавања вашара. 

- Донета су 142 решења о ослобађању  плаћања услуга извоза смећа и 170 решења о 

промени имена власника – корисника стамбених објеката. 

- Донета су 3 Решења за демонтажом водомера, а по захтеву корисника комуналних 

услуга 

- Донет је план за коришћење годишњих одмора запослених за 2014. годину 

- У току 2014. години биле су 3 повреде на раду – лаке повреде. 

 

-У току 2014.године достављени су обрасци (А, А1, А2,  Б, В и Г) за евидентирање 

података о закљученим уговорима у поступцима јавних набавки за набавке велике, мале 

вредности као и за набавке на које се Закон не примењује  Управи за Јавне набавке и то : 

јануар- март, април-јун, јул-септембар, а  у току 2015. године за октобар – децембар за 

2014.годину.  

Јавне набавке  

велике вредности 

1-3/2014 

У току 2014.године закључен је Уговор за јавну набавку велике вредности- водоводни 

материјал 1/14 обликованој у 8 партија и то: 

I Месингани водоводни материјал 

II Поцинковани водоводни материјал 

III Ливени водоводни материјал 

IV Водоводне цеви ПЕХД 

V Репарационе инокс спојнице 

VI Репарационе ливене спојнице 
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VII Водомери (хладна вода, мокри механизам, хоризонтални, 

стандардни холендер) 

VIII Водомери са механизмом за даљинско очитавање 

У току 2014.год. закључен је Уговор за Јавну набавку велике вредности 2/2014-Нафтни 

деривати  
Назив  добра Количина/јед.мере 

- Дизел гориво Д – 2 35.000 л. 

- Еуро дизел 15.000 л. 

- Моторни бензин БМБ 95  8.000 л. 

- Ауто гас 6.000 л. 

 

 

У току 2014.год. закључен је Уговор за Јавну набавку велике вредности 3/2014-

Електрична енергија  
 

Јавне набавке 

мале вредности 

1-12/2014 

 

У току 2014.године закључени су Уговори  за Јавну набавку мале вредности и то: 

-1/13 – Средства личне заштите 

-2/13 – Грађевински агрегати 

-3/13- Контрола квалитета воде 

- 4/13- Канцеларијски материјал  

-5/13-Уља и мазива 

-6/13-Баждарење водомера обликована у 2 партије 

-7/13- Ауто гуме 

-8/13- Ауто електрика 

-9/13-Универзални материјал обликован у 5 партија 

-10/14- Контејнери 1,1м3 

-11/14-Фекална пумпа 

-12/14 Путничко возило 

Набавке на које се закон не примењује  

– осигурање средстава 

– ревизија завршног рачуна 
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 II.    ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА                       

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЕРИОД I-XII 2014. 

 

У периоду I - XII 2014 године остварено је 194.365.689,87 динара прихода и 

191.949.542,87 динара расхода, што је довело до позитивног финансијског резултата од 

2.416.147,00 динара. 

На снази је и даље Уредба Владе Републике Србије којима су ограничене зараде 

радника у Јавним комуналним предузећима, а додатно је уведено и умањење зарада за 10% 

почев од новембра 2014. 

 Приходи за I - XII 2014 у односу на прошлу годину већи су за 4,64%, док су 

трошкови смањени за 1,22%. Почев од 01.01.2014. године дошло је до повећања цена 

услуга према програму пословања. 

Комуналне делатности индивидуалне комуналне потрошње као основне 

делатности у укупним приходима ЈКП “Стандарда” учествују са 76,07%, док расходи 

износе 80,72% од укупних расхода. У односу на исти период прошле године приходи су 

повећани за 7,24%, док су расходи смањени за 1,72%. Укупан износ губитка код 

комуналних делатности индивидуалне комуналне потрошње износи 16.144.883,75 динара.  

Приходи и расходи остварени у овим обрачунским јединицама дати су у табели бр.1, 

док су процентуални раст  према врстама трошкова као и њихова структура у % дати су у 

табелама 3 – 6. 

Приходи из делатности “Пречишћавање и дистрибуција воде” износе 

79.511.322,31 динара  и повећани су за 14,12% у односу на 2013-у годину,  док расходи 

износе 95.656.206,06 динара односно повећани су за 3,78%. У структури трошкова ове 

обрачунске јединице најзначајнија ставка су нематеријални у износу од 28.682.548,41 

динара односно у процентима то износи 29,99% и зараде које износе 21.544.771,19  динара 

односно 22,52% од укупних трошкова ове обрачунске јединице  

Делатност “Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода и 

фекална цистерна“ остварило је приходе од 14.042.023,79 динара, односно приходи су у 

односу  на исти период прошле године смањени за 15,72%, док су  расходи мањи у односу 

на прошлу годину за 23,24%. У структури ове обрачунске јединице највеће учешће имају 

трошкови режије у износу од 7.833.977,61 динара односно 68,00% од укупних трошкова 

ове обрачунске јединице. 

Делатност “Одржавање чистоће у граду, насељима општине и депоније и ПЕТ 

амбалажа” остварило је приходе од 48.665.699,85 динара што је за 4,76% више у односу 

на прошлу годину за исти период, док расходи износе 40.837.440,43 динара, односно  

расходи су мањи за 6,71% у односу на прошлу годину. У структури трошкова ове 

обрачунске јединице највеће је учешће режијских трошкова са 17.650.723,21 динар, 

односно 43,22%, а затим следе трошкови зарада радника који износе 11.240.262,00 динара, 

односно 27,52% од укупних трошкова.  

Делатност “Уређење и одржавање гробља и сахрањивање” остварила је приходе 

од 5.636.312,98 динара. Приходи су повећани за 10,87% у односу на исти период прошле 

године, док расходи износе 6.934.785,40 динара и смањени су за 6,71%. Највеће учешће у 

расходима ове обрачунске јединице имају трошкови зараде који износе 2.897.481,48 

динара односно 41,78% и режијски трошкови који износе 1.941.886,17 динара односно 

28,00% од укупних трошкова. 

Комуналне делатности заједничке комуналне потрошње су у овом периоду 

негативно пословале и оствариле губитак од 2.613.305,99 динара. Обрачунска јединица  

”Уређење и одржавање јавних површина” повећала је приходе у односу на прошлу годину 
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за исти период за 9,04%, док су истовремено смањени трошкови за 2,72%, те је остварен 

позитиван финансијски резултат од 1.589.126,23 динара. Код обрачунске јединице 

„Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина и производња цвећа“ 

дошло до повећања прихода за 41,96% и повећања трошкова за 8,79%, остварен је 

негативан резултат од 1.389.018,21 динара. Обрачунска јединица "Одржавање јавних 

простора-паркиралишта" Остварила је приходе у износу од 1.782.791,49 и трошкове у 

износу од 4.5896.205,50 динара, односно негативан резултат у износу од 2.813.414,01 

динара. Трошкови у износу од 2.772.203,55 динара односе на зараде радника. 

Остале делатности су у целини пословале са позитивним финансијским резултатом  

од 12.123.153,37 динара, првенствено због позитивног пословања оствареног у 

обрачунској јединици "Изградња комуналних објеката, постављање, поправка и 

одржавање инсталација" у износу од 11.662.829,91 динара. 

"Одржавање градске пијаце и пружање услуга на њима" остварило је позитиван 

резултат у износу од 236.574,95 динара. Приходи су смањени за 19,32% док су  расходи 

смањени за 18,03%. Од укупних прихода приходи од вашара износе 3.554.870,45 динара и 

мањи су за 0,58% од прихода од вашара из 2013 годину.  

 Обрачунска јединица "Великопродаја" основана је због наплате потраживања од 

првенствено великих купаца који не измирују редовно обавезе, а кроз наплату у 

компензацији. Остварен је позитиван финансијски резултат од 223.748,51 динара  

 

Фактурисана реализација (Фактурисано и наплаћено закључно са 31.12.2014 године )      

 

У  2014 години фактурисано је 212.650.809,12 динара са ПДВ-ом, а у истом периоду 

наплаћено је 191.685.741,84 динара, од тога од привреде је наплаћено 76.456.344,00 

динара, а од грађана 115.229.397,84 динара. Од укупно ненаплаћеног износа заједно са 

дуговањима из претходних година од 170.142.607,57 динара, привреда дугује               

77.270.859,19 динара, док грађани нису измирили своје обавезе у износу од 92.871.748,38                  

динара.  

 
Дуговање Скупштине општине и установа које се финансирају из буџета 

на дан 31.12.2014. 

Назив Дуговање до 

31.12.2013 

Фактурисано 

од I - XII 2014 

Наплаћено од    

I - XII 2014 

Остаје дуговање 

Скупштина општине           1.296.792,81 38.838.346.96 34.280.597.83 5.854.541,94 

Развој                                         295.110,98 440.270,83 732.150,54 3.231,27 

ОШ Вук Караџић                      12.693,79 263.574,95 257.514,03 754,71 

ОШ Каплар                                 16.332,16 214.623,05 218.452,35 12.502,86 

ОШ Дубрава                             11.606,43 185.263,90 177.124,26 19.746,07 

ОШ Младост                                     0,00 4.248,04 4.248,04 0,00 

Техничка школа                         20.322,69 294.737,70 292.553,52 22.506,87 

Гимназија                                  47.450,53 278.261,64 302.712,11 23.000,06 

Бајка                                          70.946,07 610.426,91 629.534,35 51.838,63 

Музеј                                      14.498,88 100.370,90 112.365,67 2.504,11 

Дом културе                           63.855,28 212.299,41 215.171.46 60.983,23 

Музичка школа                        4.944,68 45.988.31 44.283.33 6.659,66 

Укупно 1.854.554,30 41.488.422,60 37.266.707,49 6.058.269,41 
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Фактурисано у 2014. години Скупштини Општине укупно: 38.838.346,95                         

динара, а од тог износа: 

Одржавање чистоће    4.231.519,23 дин 

Уређење и одржавање јав.површина   12.450.330,91 дин  

Уређење и одрж.паркова зелених и рекреат.површина   4.435.021,65 дин  

Вода                                                                                    161.020,44 дин 

Производња и продаја саксијског резаног цвећа,               

саксијске земље и осталог цвећа             2.603.579,00 дин    

Изградња комуналних објеката, постављање,  

поправка и одржавање инсталација                                  14.286.223,19 дин                            

Остало                                                                              670.652,53 дин 

Укупно                                                                                 38.838.346,95 дин.                                                                      

 

Највеће учешће у дуговањима привреде имају следећа предузећа: 

                                                по рачунима                       у стечају или утужено 

- "Џерси"                      19.785.603,32 дин. 

- “Тина”                           928.906,82 дин                  11.335.824,84 дин.                     

- “ИМТ”                            14.378.725,62 дин. 

-  НЈ компанија                                                                       849.162,16 дин. 

-  Ресавка  Пром             521.357,76 дин 

- ДОО Ана                        82.359,28 дин                            138.418,90 дин 

- „ Венус“                             375.809,14 дин. 

- Здравствени центар     138.167,01 дин 2.907.441,78 дин. 

      Укупно:                    741.884,05 дин.  52.787.149,15 дин.        

  

Дуговања ових осам предузећа износе 69,27% од укупног дуговања привреде. 

Поред ових највећих дужника јављају се и друга привредна друштва која редовно 

не измирују обавезе тако да прелазе дуговање од 100.000,00 динара и то су следећа:  

          Инпос                   431.496,90 дин.                      Твинс гас                  347.240,64 дин. 

          МУП                     221.577,56 дин.                      Деметра                     324.374,83 дин. 

         ЈП СП Ресурси     218.804,65 дин.   

У 2014. години било je утужења за 15 предузећа у износу од 4.226.458,84 динара и 

102 грађана за 4.671.881,44 динара. 

  Обавезе: 
Укупне обавезе према добављачима износе 43.048.830,63 динара од тога највеће су 

обавезе према : 

             - Електротимок Зајечар  34.681.953,16 дин. 

             - ЕПС Снабдеванје 1.207.046,51 дин.  

 - Чајка М ДОО Чачак                                                            341.039,20 дин.       

 - Мима комерц Београд                  671.735,82 дин. 

 - Армас Сопот                   443.955,00 дин.  

- Зав.за јавн.здрав.Зајечар       248.944,00 дин.                                                       

                                                    

Обавезе за водни допринос износе  1.422.198,15 динара. 

Обавезе према радницима односе се на зараду за децембар 2014 год. у износу од   

7.330.667,60 динара.  

Обавезе за кредите до 31.12.2014 године износе  14.374.707,45 динара.  

Обавезе за лизинг до 31.12.2014 године износе 1.803.604,37 динара. 
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ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА ЈКП “СТАНДАРД” НА ДАН 

31.12.2014 год. 

                                                                                                               Табела 2 

 

ОБРАЧУНСКА ЈЕДИНИЦА 

   

ПРИХОДИ 

   

РАСХОДИ 

      

РАЗЛИКА 

УКУПНО 194.365.689,87 191.949.542,87 2.416.147,00 

I     КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

      ИНДИВИДУАЛНЕ КОМ.ПОТР. 
147.855.358,92 154.949.059,31 -7.093.700,39 

01-29 Пречишћавање и       

дистрибуција воде 
79.511.322,31 95.656.206,06 -16.144.883,75 

31-32 Пречишчавање и одвођење 

атмосферских и отпадних вода  

и фекална цистерна 
14.042.023,79 11.520.627,42 2.521.396,37 

51 Одржавање чистоће и 

Депонијe и ПЕТ амбалажа   
48.665.699,85 40.837.440,43 7.828.259,42 

52 Уређење и одржавање 

гробља и сахрањивање 
5.636.312,98 6.934.785,40 -1.298.472,42 

II     КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

       ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРОШЊЕ 
19.819.236,81 22.432.542,80 -2.613.305,99 

53      Уређење и одржавање јавних 

Површина  
11.356.985,73 9.767.859,50 1.589.126,23 

54 Уређење и одржавање        

паркова, зелених и               

рекреационих  површина и 

Бањица 
6.679.459,59 8.068.477,80 -1.389.01821 

55      Одржавање јавних простора                                   

паркирање 
1.782.791,49 5.596.205,50 -2.813.414,01 

III     ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ 26.691.094,13 14.567.940,76 12.123.153,37 

56      Одржавање градске пијаце   и 

пружање услуга на њој 
5.861.721,88 5.625.146,93 236.574,95 

61      Изградња комуналних 

објеката, постављање, 

поправка и одржавање 

инсталација 
20.020.125,54 8.357.295,53 11.662.829,91 

64      Великопродаја 
809.246,81 585.498,30 223.748,51 



 12 

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА ЈКП “СТАНДАРД” НА ДАН 

31.12.2013 год. 

                                                                                                               Табела 1 

 

ОБРАЧУНСКА ЈЕДИНИЦА 

   

ПРИХОДИ 

   

РАСХОДИ 

      

РАЗЛИКА 

УКУПНО 185.746.801,29 194.320.469,19 -8.573.667,90 

I     КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

      ИНДИВИДУАЛНЕ КОМ.ПОТР. 
137.873.007,83 157.668.551,50 -19.795.543,68 

01-29 Пречишћавање и       

дистрибуција воде 
69.671.333,46 92.171.491,28 -22.500.157,82 

31-32 Пречишчавање и одвођење 

атмосферских и отпадних вода  

и фекална цистерна 
16.662.005,09 15.007.827,44 1.654.177,65 

53 Одржавање чистоће и 

Депоније и ПЕТ амбалажа 
46.455.760,40 43.776.991,41 2.678.768,99 

54 Уређење и одржавање 

гробља и сахрањивање 
5.083.908,87 6.712.241,36 -1.628.332,49 

II     КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

       ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРОШЊЕ 
16.673.966,42 20.607.122,40 -3.933.155,98 

53      Уређење и одржавање јавних 

Површина  
10.415.480,94 10.040.986,95 374.493,99 

55 Уређење и одржавање        

паркова, зелених и               

рекреационих  површина и 

Бањица 
4.705.114,76 7.416.689,16 -2.711.574,40 

55      Одржавање јавних простора                                   

паркирање 
1.553.370,72 3.149.446,29 -1.596.075,57 

III     ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ 31.199.827,04 16.044.795,29 15.155.031,75 

56      Одржавање градске пијаце   и 

пружање услуга на њој 
7.265.662,55 6.862.515,31 403.147,24 

61      Изградња комуналних 

објеката, постављање, 

поправка и одржавање 

инсталација 
23.586.405,39 8.869.673,16 14.716.732,23 

64      Великопродаја 
347.759,10 312.606,82 35.152,28 

 



Пречишћавање и дистрибуција воде                                                                                     Табела 3

Врста трошка 2013 I - XII 2014 I - XII Индекс
Структ. у %      

I -XII 2013

Структ. у %      

I -XII 2014

Енергија 13.235.371,41 13.307.182,42 1,01 14,36% 13,91%

Материјални 5.885.461,50 7.406.491,27 1,26 6,39% 7,74%

Осигурање 265.324,99 192.374,00 0,73 0,29% 0,20%

Амортизација 3.970.363,25 4.935.339,62 1,24 4,31% 5,16%

Нематеријални 16.978.673,44 28.682.548,41 1,69 18,42% 29,99%

Зараде 23.958.263,70 21.544.771,19 0,90 25,99% 22,52%

Режија 27.878.032,99 19.587.499,15 0,70 30,25% 20,48%

Укупно 92.171.491,28 95.656.206,06 1,04 100,00% 100,00%

Врста трошка 2013 I - XII 2014 I - XII Индекс
Структ. у %      

I -XII 2013

Структ. у %      

I -XII 2014

Енергија 690.861,95 683.996,78 0,99 4,60% 5,94%

Материјални 837.810,62 630.466,18 0,75 5,58% 5,47%

Осигурање 24.063,00 22.875,00 0,95 0,16% 0,20%

Амортизација 70.330,31 83.966,57 1,19 0,47% 0,73%

Нематеријални 231.516,18 554.022,03 2,39 1,54% 4,81%

Зараде 2.003.486,82 1.711.323,25 0,85 13,35% 14,85%

Режија 11.149.758,56 7.833.977,61 0,70 74,29% 68,00%

Укупно 15.007.827,44 11.520.627,42 0,77 100,00% 100,00%

Одржавање чистоће у граду и насељима општине                                                             Табела 5

Врста трошка 2013 I - XII 2014 I - XII Индекс
Структ. у %      

I -XII 2013

Структ. у %      

I -XII 2014

Енергија 3.073.171,85 3.179.607,26 1,03 7,02% 7,79%

Материјални 1.050.955,01 1.402.870,25 1,33 2,40% 3,44%

Осигурање 132.055,53 188.614,00 1,43 0,30% 0,46%

Амортизација 1.450.602,57 1.016.121,13 0,70 3,31% 2,49%

Нематеријални 1.790.595,50 6.159.242,58 3,44 4,09% 15,08%

Зараде 11.158.106,66 11.240.262,00 1,01 25,49% 27,52%

Режија 25.121.504,29 17.650.723,21 0,70 57,39% 43,22%

Укупно 43.776.991,41 40.837.440,43 0,93 100,00% 100,00%

Уређење и одржавање гробља и сахрањивање                                                                   Табела 6

Врста трошка 2013 I - XII 2014 I - XII Индекс
Структ. у %      

I -XII 2013

Структ. у %      

I -XII 2014

Енергија 88.659,56 120.650,38 1,36 1,32% 1,74%

Материјални 209.672,47 167.693,04 0,80 3,12% 2,42%

Осигурање 0,00% 0,00%

Амортизација 41.650,94 16.387,59 0,00 0,62% 0,24%

Нематеријални 545.170,12 1.790.686,74 3,28 8,12% 25,82%

Зараде 3.063.286,41 2.897.481,48 0,95 45,64% 41,78%

Режија 2.763.801,86 1.941.886,17 0,70 41,18% 28,00%

Укупно 6.712.241,36 6.934.785,40 1,03 100,00% 100,00%

СТРУКТУРА ТРОШКОВА

дневнице, превоз радника, непроизводне, здравстве, услуге, репрезентација, јубиларне награде, отпремнина, трошкови

финансирања, таксе, остали ванредни расходи

2) режијски трошкови : трошкови  радне заједнице за потребе радних јединица

Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода                                           Табела 4

1) нематеријални трошкови : 

3) нематеријални трошкови: трошкови обезвређивања потраживања од купаца износе укупно 26.106.469,00 динара, од

чега се на водовод односи 17.459.044,98 на одвођење отпадних вода 30.164,39 на одржавање чистоће 3.420.485,18, на

одржавање гробља 1.093.401,34 динара и остатак од 4.103.373,11 динара на остале делатности.



Табела садржи ПДВ за фактурисано у 2014 години

Привреда Физичка лица Фактурисано до 31.12.2014 Наплаћено до 31.12.2014 Ненаплаћено 31.12.2014

Пренето 2013
Фактурисано 

2014
Укупно Пренето 2013

Камата     

2014

Фактурисано 

2014
Укупно

Прив.и физ. 

лица 2014

Укупно прив. и 

физ. лица без 

камате

Укупно са 

каматом
Привреда физичка лица Укупно Привреда физичка лица Укупно

1

01-29 Производња и испорука воде                                     

Пречишћавање и одвођење отпадних вода                          

32 Фекална цистерна

59.603.444,34 20.728.146,42 80.331.590,76 54.871.558,25 6.090.671,16 82.590.519,60 143.552.749,01 109.409.337,18 103.318.666,02 223.884.339,77 20.720.215,36 75.695.884,82 96.416.100,18 59.611.375,40 67.856.864,19 127.468.239,59

2 Одржавање чистоће у граду и пет амбалажа 6.852.779,05 19.270.910,04 26.123.689,09 21.433.299,59 5.769.908,98 23.956.500,82 51.159.709,39 48.997.319,84 43.227.410,86 77.283.398,48 17.460.784,94 30.635.481,66 48.096.266,60 8.662.904,15 20.524.227,73 29.187.131,88

3 52 Одржавање грпбља и пружање погребних услуга 293.663,68 307.785,80 601.449,48 1.091.188,94 5.907.950,24 6.999.139,18 6.215.736,04 6.215.736,04 7.600.588,66 259.424,20 5.296.333,72 5.555.757,92 342.025,28 1.702.805,46 2.044.830,74

4 53 Чишћење јавних површина 558.760,22 12.470.130,91 13.028.891,13 12.470.130,91 12.470.130,91 13.028.891,13 10.847.410,80 10.847.410,80 2.181.480,33 2.181.480,33

5
54 Одржавање паркова и зелених површина и 

производња цвећа
253.162,05 7.244.388,65 7.497.550,70 7.244.388,65 7.244.388,65 7.497.550,70 6.664.975,61 6.664.975,61 832.575,09 832.575,09

6 Одржавање јавних површина и паркиралишта 190.913,06 650.110,23 841.023,29 1.370.088,00 1.359.100,00 2.729.188,00 2.009.210,23 2.009.210,23 3.570.211,29 472.989,13 575.242,00 1.048.231,13 368.034,16 2.153.946,00 2.521.980,16

7 56 Одржавање градске пијаце 35.861,12 82.620,00 118.481,12 133.542,48 1.703.396,20 1.836.938,68 1.786.016,20 1.283.756,23 1.955.419,80 102.095,03 1.603.823,00 1.705.918,03 16.386,09 233.115,68 249.501,77

8 61 Инвестициони радови 1.180.941,76 22.223.889,52 23.404.831,28 308.721,07 1.514.700,89 1.823.421,96 23.738.590,41 23.738.590,41 25.228.253,24 19.147.175,99 1.422.632,64 20.569.808,63 4.257.655,29 400.789,32 4.658.444,61

9 63 Производња цвећа "Бањица"

10 Великопродаја 999.616,68 780.079,66 1.779.696,34 780.079,66 780.079,66 1.779.696,34 781.272,94 781.272,94 998.423,40 998.423,40

УКУПНО 69.969.141,96 83.758.061,23 153.727.203,19 79.208.398,33 11.860.580,14 117.032.167,75 208.101.146,22 212.650.809,12 200.790.228,98 361.828.349,41 76.456.344,00 115.229.397,84 191.685.741,84 77.270.859,19 92.871.748,38 170.142.607,57

ЈКП "Стандард"

Директор
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