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ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ У 2015. ГОДИНИ

Јавно предузеће за обављање комуналне делатности „Топлица“ Куршумлија
завршило је пословну 2015. годину са позитивним финансијским резултатом од 5.205.405,07
динара. На тај начин се наставља позитивно финансијско пословање ЈПКД „Топлица“ јер је
2014. година завршена са оствареном добити у износу од 5.923.949,00 динара, а 2013.
године остварена је добит од 2.144.965,00 динара.
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Своје пословање ЈПКД „Топлица“ финансира из сопствених извора (приходи од
продате робе и услуга водоснабдевања, канализације, сакупљања смећа,погребних услуга) а
делом из дотација које добија од СО Куршумлија, а што представља разлику између
економске (стварне) цене воде и комуналних услуга и фактурисане (социјалне) цене, чиме
Општина Куршумлија, која је оснивач предузећа, тако индиректно помаже корисницима у
плаћању услуга које пружа ЈПКД “Топлица“.

ЈПКД „Топлица“ Куршумлија има један од најскупљих система водоснабдевања
(велики трошкови одржавања наливних поља и инфилтрационих базена, застарела мрежа,
велики број пумпи и огромна потрошња електричне енергије, велики трошкови текућег
одржавања), а насупрот томе ценовник са једним од најјефтинијих цена комуналних услуга.
Цене комуналних услуга у општинама Топличког округа
Назив општине

Цена водоснабдевања –
м3 (дин)

Цена услуге одвођења
канализације – м3 (дин)

Услуга одношења смећа
– м2 (дин)

Прокупље
Блаце
Житорађа
Куршумлија

40,26
26,66
33
21,4

7,58
6,27
7
4,3

/
3,85
/
2,7

Табела показује да општина Куршумлија, односно ЈПКД „Топлица“ има најниже
цене комуналних услуга у односу на остале општине у Топличком округу. „Јединственом
методологијом за одређивање цена комуналних услуга” одређен је реалан ниво цена услуга
ЈПКД „Топлица“ који је знатно виши од садашњег.
У 2015. години од СО Куршумлија добијене су дотације у износу од 25.000.000,00
динара, што је највећим делом утрошено за измирење текућих трошкова електричне
енергије и плаћање дуга за порезе и доприносе по Споразуму о одлагању пореског дуга
закљученим са Министарством финансија Републике Србије, који се плаћа у 48 рата почев
од од 01.04.2014. године. Од донације СО Куршумлија купљено је специјално возило за
чишћење улица, Компактна Ауточистилица CITY CAT 2020 вредности 12.810.000,00
динара.
Укупни приходи на дан 31.12.2015. године износе 109.120.322.14 динара. Највећи део
тих прихода чине приходи од продате робе и пружених услуга (вода, смеће, канализација,
пијаца, вашар, погребне услуге) у износу од 42.078.735,89 динара, услуга израде и
реконструкције водоводне и канализационе мреже, извођења грађевинских радова и других
услуга некомуналне делатности у износу од 21.043.772.98 динара и услуга одржавања јавне
хигијене у износу од 18.541.918,59 динара. Остале приходе чине приходи од закупа
земљишта, пословног простора, камата, накнада штета, и остали финансијски приходи.
Потраживања од правних и физичких лица на дан 31.12.2015. године износе
47.563.658,25 динара. Предузеће предузима све активности како би се потраживања у што
већем обиму наплатила. Потрошачима је омогућено склапање Споразума о репрограму дуга
у више месечних рата, што подразумева даље необрачунавање камате на износ обухваћен
репрограмом. На тај начин изашло се у сусрет потрошачима да избегну трошкове које би
морали да плате уколико би се наплата дуга вршила судским путем. Предузеће је у 2015.
години као крајњу меру наплате потраживања наставило са утужењима пред надлежним
судом и приватним извршитељем.
ЈПКД „Топлица“ је завршило 2015. годину са стањем на текућим рачунима у износу
од 12.881.554,92 динара. У складу са тим постоји сигурност у континуираном и редовном
извршавању обавеза према запосленима (зараде и накнаде зарада), према добављачима и за
примљене авансе.

Обавезе предузећа на дан 31.12.2015. године износе 44.763.604,91динар. Састоје се
из: обавеза према добављачима 5.729.738,09 динара (чија је валута плаћања крај јануара
2016. године); обавеза за примљене авансе oд ЈП Дирекција за изградњу у износу од
7.928.268,00 динара; обавеза за неплаћене порезе и доприносе по Репрограму 3.322.772,92
динара; обавеза за допринос за искоришћену воду 3.119.983,43 динара (обавеза је плаћена у
јануару 2016. године); обавезе за зараду за децембар 2015. године са порезом и доприносима
у износу од 4.266.945,56 динара (исплата у јануару 2016. године); обавеза за ПДВ за
децембар 2015. године 1.606.357,77 динара који је плаћен јануара 2016. године и осталих
обавеза.

ЈПКД „Топлица“

ПРЕГЛЕД ТРОШКОВА И ПРИХОДА У ПЕРИОДУ
ОД 01.01. ДО 31.12.2015.

I

ТРОШКОВИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Набавна вредност продате робе продавница бр.1............................................ 650.498,67
Утрошен материјал......................................................................................... 10.501.249,02
Утрошен алат и ситан инветар........................................................................... 241.369,64
Трошкови материјала за одржавање хигијене.................................................... 91.848,33
Трошкови канцеларијског материјала.............................................................. 233.520,24
Трошкови стручног образовања запослених....................................................... 81.990,90
Укупно:
11.800.476,80

II УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ГОРИВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Утрошак електричне енергије водовод........................................................... 9.059.039,15
Утрошена електрична енергија КМ.(пијаца и радионица)............................. 120.540,62
Утрошена електрична енергија управа.............................................................. 133.965,83
Утрошена електрична енергија локали................................................................ 62.190,29
Утрошено гориво и мазиво нафта................................................................... 4.891.017,54
Утрошено гориво мазиво уље............................................................................. 350.292,15
Утрошено гориво и мазиво – бензин................................................................. 627.955,86
Укупно:
15.245.001,44

III ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Трошкови нето зарада и накнада запослених.............................................. 32.424.612,51
Трошкови пореза на зараде.............................................................................. 3.182.506,51
Трошкови доприноса за ПИО на терет запослених....................................... 6.234.648,28
Трошкови допринос на здрав.осигурање запослених................................... 2.293.459,89
Трошкови доприн. за случај незапослености – запослених............................ 333.999,01
Tрошкови доприноса за ПИО на терет послодавца...................................... 5.343.984,26
Трошкови доприн. за здравство на терет послодавца................................... 2.293.459,89
Трошкови доприн. за незапосленост на терет послодавца.............................. 333.999,01
Укупно:
52.440.669,36

IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ

Трошкови накнаде по уговору о делу...................................................................... 161.692,96
Отпремнина код одласка у пензију…...................................................................... 377.068,00
Јубиларне награде........................................................................................................ 88.215,56
Солидарна помоћ по одлуци ……………………………………………………….. 48.284,00
Дневнице за службена путовања................................................................................ 19.512,00
Накнада трошкова превоза на службеном путовању ................................................ 3.380,00
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места …………………. 706.227,26
Остали лични расходи и накнаде – 10% смањење ..…………………………… 3.235.382,97
Остала накнада – пакетићи .........................................................................................78.045,41
Остали лични расходи ……………………..…………………..…………………… 5.038,94
Трошкови ПТТ у земљи............................................................................................ 172.939,96
Трошкови претплате за мобилни ……………………………………………….… 305.224,13
Трошкови услуга на текућем одржавању основних средстава............................. 940.534,09
Други трошкови услуга одржавања ……………………………………………… 117.760,00
Други трошкови – закупнина ………………………………………………….…… 91.054,91
Трошкови огласа у новинама ................................................................................... 163.750,00
Трошкови огласа на радију и телевизији ……………………………...…………. 100.000,00
Трошкови регистрације моторних возила............................................................... 413.677,00
Трошкови других производних услуга – Институт ……………………….…….. 750.943,00
Трошкови амортизације......................................................................................... 4.755.862,76
Трошкови здравствених услуга.................................................................................. 36.200,00
Трошкови услуга за безбедност и здравље ……………………………………..…. 55.000,00
Трошкови адвокатских услуга.................................................................................... 19.200,00
Трошкови ревизије годишњег рачуна ……………………………………………. 178.000,00
Трошкови других непроизводних услуга …………………………………...…… 766.444,83
Трошкови угоститељских услуга …………………………………...……………. 161.794,00
Трошкови репрезентације у сопстевеном простору............................................... 222.128,00
Трошкови осигурања основних средстава............................................................. 174.064,47
Премија осигурања запослених од повреда несрећних случаја ............................. 27.552,00
Трошкови осигурања од ризика лома ….....……………………………………… 287.674,69
Трошкови платног промета....................................................................................... 135.999,00
Порез на имовину....................................................................................................... 274.380,80
Трошкови накнада за еколошки динар ……………………………………………. 10.289,28
Трошкови коришћења ауто-пута ……………………………………………….…… 3.360,00
Остали порези – солидарни порез ………………………………………...………… 1.918,31
Остали порези ………………………………………………………………..……… 40.112,09
Порез на добит ………………………………………...…………………………... 324.781,08
Допринос привредној комори Србије....................................................................... 84.491,52
Допринос привредној комори Ниш ......................................................................... 128.961,41
Трошкови доприноса за коришћену и испуштену воду...................................... 1.234.645,06
Трошкови спорова, таксе судске.............................................................................. 185.710,05
Остали нематеријални трошкови.............................................................................. 42.492,20
Остали нематеријални трошкови – програм ком...................................................... 45.433,33
Остали нематеријални трошкови ………………………………………………….. 14.903,34
Расходи затезних камата............................................................................................... 4.663,26
Расходи камата по обавезама за порез и допринос................................................. 377.737,24
Расходи других камата ……………………………………………………………..... 3.354,53
Остали финансијски расходи …………………………………………………………….. 3,74

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Трошкови отписа основних средстава …………………………………………….. 11.392,03
Мањак материјала ………………………………………………………………..…….. 449,00
Расходи по основу директног отписа потраживања у земљи............................. 5.424.447,11
Расходи по основу отписа материјала …………………………………………..… 48.129,70
Накнаде штета другим лицима ………………………………………………..…….. 9.217,06
Остали ванредни расходи ……………………………………………………..……. 15.252,27
Обезвређење потраживања ………………………......…………………………. 1.543.995,12
Укупно:
24.428.769,47

ПРИХОДИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Приходи од продате робе на складишту ............................................................... 264.395,00
Приходи од продавнице бр. 1............................................................................... 1.015.479,00
Приходи од услуга – вашар ………………………………………………….… 1.289.916,57
Приходи од погребних услуга ............................................................................ 2.692.616,50
Приходи од услуга КМ на домаћем тржишту ................................................. 21.043.772,98
Приходи од услуга вода........................................................................................ 6.649.537,00
Приходи од услуга канализација......................................................................... 1.307.890,60
Приходи од услуга смећа...................................................................................... 5.468.103,50
Приходи од услуга пијаца....................................................................................... 202.350,00
Приходи од услуга закупа тезги.......................................................................... 3.482.868,38
Приходи од услуга електрична енергија.................................................................. 31.637,64
Приходи од услуга телефон...................................................................................... 41.548,48
Приходи од КМ услуга одржавање …..……………………………………… 18.541.918,59
Приходи од услуга воде – зграде ……………………………………………… 2.047.937,20
Приходи од услуга канализације – зграде ………………………...……………. 407.098,20
Приходи од услуга смећа – зграде …………………………….………………. 1.592.098,14
Приходи од услуга воде – куће …………………………………………..……. 9.231.360,80
Приходи од услуга канализације – куће …………………………...……….…. 1.396.945,30
Приходи од услуга смећа – куће ………………………………………...…….. 5.030.139,70
Приходи од дотације........................................................................................... 25.000.000,00
Приходи по основу условљених донација............................................................. 599.000,00
Приходи од закупа земљишта ………………….................................................... 332.130,00
Приходи од закупа пословног простора …………................................................ 242.077,83
Приходи од затезних камата – физичка лица ......................................................... 20.697,92
Приходи од камата ……………………………………………………………….... 30.898,99
Други финансијски приходи ……………………………………………………… 26.395,69
Вишак материјала ……………………………………………………………………... 470,75
Вишкови робе …………………………………………………………………….…… 195,89
Приходи од смањења обавеза на основу закона ................................................... 313.895,39
Остали непоменути приходи …………………………………………………..….. 80.190,70
Остали приходи по основу накнаде штете ………………………………..…….. 656.983,00
Остали приходи по основу накнаде трошкова парничног поступка .................... 36.500,00
Остали приходи по основу тужбе ............................................................................ 23.500,00
Приходи по основу тужби на годину дана – Иван Ракочевић ………………….. 96.066,89
Остали приходи – казне радника …………………………………………………. 92.952,12
Укупно:
109.120.322,14

Укупни приходи – 109.120.322,14
Укупни трошкови – 103.914.917,07
Добит
5.205.405,07
Na дан 31.12.2015. године добитак пре опорезивања износи 5.205.405,07 динара.
Укупан нето добитак на крају 2015. године износи 3.982.187,07 динара.

ОБАВЕЗЕ 31. 12. 2015. год.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Обавезе за неисплаћене нето зараде за 12.2015. год .................................... 2.545.126,75
Обавезе за неплаћене порезе и доприносе на зараде..................................... 1.721.818,81
Обавезе за доприносе и порез на зараде по Репрограму .............................. 3.322.772,92
Обавеза за камату за условни отпис ............................................................... 4.427.767,00
Обавеза према добављачима .......................................................................... 5.729.738,09
Обавеза за примљене авансе ......................................................................... 10.937.906,66
Обавезе за ПДВ ................................................................................................ 1.606.357,77
Обавезе за допринос за искоришћену воду ................................................... 3.119.983,43
Остале обавезе ( инвестициони динар , доприноси коморама и др.)......... 10.964.815,52
Укупно:
44.763.604,91

ПОТРАЖИВАЊА 31. 12. 2015. год.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Потраживања од физичких лица за воду и смеће........................................ 19.071.682,45
Потраживања од правних лица...................................................................... 19.818.345.29
Потраживања од правних лица по поравнању .............................................. 1.570.589,61
Потраживања где је вршена исправка ……………...……………………… 3.987.136,89
Потраживања од осталих купаца..................................................................... 3.115.904,01
Остала потраживања............................................................................................ 370.180,21
Укупно:
47.933.838,46

