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ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ У 2017. ГОДИНИ  
 
 
 
 
Јавно предузеће за обављање комуналне делатности „Топлица“ Куршумлија завршило је 
пословну 2017. годину са позитивним финансијским резултатом од 27.583.066,54динара. На 
тај начин се наставља позитивно финансијско пословање предузећа. У 2017.год. је 
оприходован смећар који је купљен од средстава добијених од СО Куршумлија 
23.06.2014.год. у износу од 13.777.000,00.На основу МСФИ за МСП,према параграфу24.4. 
државна давања се признају као приход, кад се испуни услов у вези са одређеним будућим 
резултатима.То значи да је 2017.год. истекао рок од 3 године за испуњење услова, а услов је 
био да се возило користи за одржавање чистоће у граду.Самим тим приходи су се повећали 
за 13.777.000,00 дин. па је по том основу знатно повећан добитак. 

 
 
 
 Своје пословање ЈПКД „Топлица“ финансира из сопствених извора (приходи од 
радова на изради водоводне и канализационе мреже, од продате робе и услуга 
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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 40,26 7,58 / 
Блаце 26,66 6,27 3,85 

Житорађа 33 7 / 
Куршумлија 21,4 4,3 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 2017. години од СО Куршумлија добијене су дотације у износу од 20.000.000,00 динара. 
Из тих средстава плаћени су рачуни за утрошену електричну енергију, дуг за порезе и 
доприносе по Споразуму о одлагању пореског дуга закљученим са Министарством 
финансија Републике Србије, који се плаћа у 48 рата почев од 01.04.2014. године Купљен је 
ровокопач у вредности од 8.330.160,00 дин.,делом од дотација у износу од 5.000.000,00, а 
остатак је плаћен из сопствених средстава. 
Укупни приходи на дан 31.12.2017. године износе 145.642.193,69динара и знатно су већи у 
односу на 2016. годину. Највећи део тих прихода чине приходи од продате робе и пружених 
услуга (вода, смеће, канализација, пијаца, вашар, погребне услуге) у износу од 44.069.563,74 
динара, услуга израде и реконструкције водоводне и канализационе мреже, извођења 
грађевинских радова и других услуга некомуналне делатности у износу од 
46.448.129,85динара и услуга одржавања јавне хигијене у износу од 14.991.445,10динара. 
Остале приходе чине приходи од закупа земљишта, пословног простора, камата, накнада 
штета,  и остали финансијски приходи. Приходи од дотација и условљених донација износе 
33.777.000,00 дин. 
 
Укупни трошкови на дан 31.12.2017. године износе 117.856.161,72динара. Састоје се од: 
трошкова материјала и ситног инвентара у износу од 19.551.387,99динара, трошкова 
електричне енергије и горива у износу од 16.857.915,16 динара, трошкова зарада и накнада 
зарада 54.922.852,71 динара,трошкови производних услуга 3.455.633,98 дин., остали лични 
расходи 6.032.604,35 дин., трошкови амортизације 5.655.351,47 дин., расходи по основу 
обезвређења потраживања 3.844.116,00 дин. и осталих трошкова у износу од 
4.849.486,19дин. 



Потраживања од правних и физичких лица на дан 31.12.2017.год. износе 42.590.213,37 дин., 
али су већим делом нереална и тешко наплатива.Крајем 2017.год. на основу процене о 
ненаплативости извршено је обезврђење потраживања у износу од 3.844.116,00 дин. на 
основу Закона о рачуноводству.Предузеће предузима све активности како би се 
потраживања у што већем обиму наплатила.. Пословна политика предузећа је да се 
трошкови што више смање, а да се приходи повећају.  
 
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 2017. години као крајњу 
меру наплате потраживања наставило са утужењима пред надлежним судом и приватним 
извршитељем.  
 
 
ЈПКД „Топлица“ је завршило 2017. годину са стањем на текућим рачунима у износу од 
23.949.947,70 динара што је за 6.257.613,70 динара више него на крају 2016. године. 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 31.12.2017. године износе 38.032.041,30 динара. Састоје се из: 
обавеза према добављачима 4.926.270,03 динара (чија је валута плаћања крај јануара 2018. 
године); обавеза за примљене авансе у износу од 4.776.229,72 динара; обавеза за неплаћене 
порезе и доприносе по Репрограму 146.236,00 динара; обавезе за зараду за децембар 2017. 
године са порезом и доприносима у износу од 4.409.997,00 динара (исплата у јануару 2018. 
године); обавеза за порез на имовину по Репрограму 384.241,08 динара и осталих обавеза.  
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ПРЕГЛЕД ТРОШКОВА И ПРИХОДА У ПЕРИОДУ  

ОД  01.01.  ДО 31.12.2017. 
 
 
 
 
 
I    ТРОШКОВИ 
 

1.  Набавна вредност продате робе продавница бр.1............................................ 780.604,90 
2. Утрошен материјал......................................................................................... 18.550.865,98 
3. Утрошен алат и ситан инветар........................................................................... 639.360,29 
4. Трошкови материјала за одржавање хигијене...................................................123.981,46 
5. Трошкови канцеларијског  материјала.............................................................. 225.980,26 
6. Трошкови стручног образовања запослених..................................................... 11.200,00 

                                                                                                                 Укупно:       20.331.992,89 
 
 
II   УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ГОРИВО 
 

1. Утрошак електричне енергије водовод...........................................................9.574.649,84 
2. Утрошена електрична енергија  КМ.(пијаца и радионица)............................. 136.689,69 
3. Утрошена електрична енергија управа.............................................................. 168.604,12 
4. Утрошена електрична енергија локали................................................................ 63.675,42 
5. Утрошено гориво и мазиво нафта................................................................... 5.649.527,11 
6. Утрошено гориво мазиво уље............................................................................. 350.421,03 
7. Утрошено гориво и мазиво – бензин................................................................. 914.347,95 

                                                                                                                  Укупно:      16.857.915,16 
 
 
 
III   ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА 
 

1. Трошкови нето зарада и накнада запослених.............................................. 33.590.197,28 
2. Трошкови пореза на зараде.............................................................................. 3.348.049,44 
3. Трошкови доприноса за ПИО на терет запослених....................................... 6.456.884,13 
4. Трошкови допринос на здрав.осигурање запослених................................... 2.375.210,97 
5. Трошкови доприн. за случај незапослености – запослених............................ 345.904.50 
6. Tрошкови доприноса за ПИО на терет послодавца...................................... 5.534.472,11 
7. Трошкови доприн. за здравство на терет послодавца................................... 2.375.210,97 
8. Трошкови доприн. за незапосленост на терет послодавца..............................345.904,50
                  Укупно:              54.371.833,90 

  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
  IV.    ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ И ДРУГИ ТРОШКОВИ 
 
1. Трошкови накнаде по уговору о делу и осталим уговорима............................... 551.018,81 
2. Отпремнина код одласка у пензију…......................................................................  34.450,00 
3. Јубиларне награде......................................................................................................299.053,35 
4. Дневнице за службена путовања................................................................................79.284,74 
5. Накнада трошкова превоза на службеном путовању ..............................................97.267,00 
6. Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места …………………. 558.000,00 
7..Остали лични расходи и накнаде – 10% смањење ..…………………………… 4.675.207,49 
8. Остале накнаде трошкова запосленима и другим физичким лицима...................109.907,77 
9. Остале накнаде трошкова – помоћ радницима   …………………………..……   179.434,00 
10.Трошкови ПТТ у земљи............................................................................................ 173.872,84 
11.Трошкови претплате за мобилни ……………………………………………….…319.136,75 
12.Трошкови услуга на текућем одржавању основних средстава...........................1.626.134,14 
13.Други трошкови – закупнина ………………………………………………….…  118.963,85  
14.Трошкови огласа у новинама ...................................................................................260.467,50 
15.Трошкови огласа на радију и телевизији ……………………………...…………. .70.000,00 
16.Трошкови регистрације моторних возила.............................................................   420.236,00 
17.Трошкови других производних услуга – Институт ……………………….…… .662.134,90 
18.Трошкови амортизације.......................................................................................    5.655.351,47 
19.Трошкови здравствених услуга................................................................................   16.500,00 
20.Трошкови услуга за безбедност и здравље ……………………………………..      55.000,00 
21.Трошкови адвокатских услуга.................................................................................    53.250,00 
22.Трошкови извршитеља .......................................................................................       125.467,28 
23.Трошкови ревизије годишњег рачуна ………………………………………….     120.000,00 
24.Трошкови саветовања и других интелектуалних услуга правних лица .............            0,00 
25.Трошкови других непроизводних услуга ………………………………...……     693.320,01 
26.Трошкови угоститељских услуга …………………………………...…………       293.130,00 
27.Трошкови репрезентације у сопственом простору................................................. 268.995,67 
28.Премија осигурања запослених од повреда несрећних случаја ............................. 28.512,00 
29.Трошкови осигурања од ризика лома ….....……………………………………… 336.252,48 
30.Трошкови платног промета...............................................................................        147.940,99 
31.Порез на имовину.......................................................................................................270.470,00 
32.Трошкови коришћења ауто-пута ……………………………………………….…… 8.420,00 
33.Остали порези ………………………………………………………………..……… 36.606,94 
34.Допринос привредној комори Србије.......................................................................    3.600,00 
35.Допринос привредној комори Ниш .........................................................................            0,00 
36.Трошкови доприноса за коришћену и испуштену воду......................................... 144.393,52 
37.Трошкови спорова, таксе судске..............................................................................  330.426,33 
38.Остали нематеријални трошкови............................................................................     29.076,45 
39.Остали нематеријални трошкови – програм ком...................................................... 52.690,29 
40.Расходи затезних камата...............................................................................................  5.855,61 
41.Расходи камата по обавезама за порез и доприносе .............................................. 780.170,00 



42.Расходи других камата …………………………………………..……………….....    7.092,44 
43.Негативне курсне разлике ............................................................................................ 2.277,67 
44.Остали финансијски расходи ………………………………………………………….. 230,00 
45.Трошкови отписа основних средстава …………………………………………….. 10.130,00 
46.Мањак материјала ………………………………………………………………..……..      0,00 
47.Расходи по основу директног отписа потраживања у земљи............................. 2.686.813,87 
48.Расходи по основу расходов.залиха робе …………………………………………   12.115,00 
49.Накнаде штете другим лицима …………………………………………………….   41.645,81  
50.Обезвређење потраживања ………………………......…………………………. 3.844.116,00 
                                                                                                                   Укупно:     26.294.419,77            
 
 
          
  ПРИХОДИ 
1.Приходи од продате робе на складишту.....................................................................116.940,00 
2.Приходи од продавнице бр. 1.................................................................................. 1.014.827,57 
3.Приходи од услуга – вашар ………………………………………………….…     1.390.416,67 
4.Приходи од погребних услуга ............................................................................     1.909.942,27 
5.Приходи од услуга КМ на домаћем тржишту .................................................     46.448.129,85 
6.Приходи од услуга вода........................................................................................     7.663.703,60 
7.Приходи од услуга канализација.........................................................................     1.187.198,00 
8.Приходи од услуга смећа......................................................................................     4.982.762,50 
9.Приходи од услуга пијаца....................................................................................     1.133.692,02 
10.Приходи од услуга закупа тезги..........................................................................   2.439.751,76 
11.Приходи од услуга електрична енергија..................................................................  39.250,38 
12.Приходи од услуга телефон......................................................................................           0,00 
13.Приходи од КМ услуга одржавање …..………………………………………   14.991.455,10 
14.Приходи од услуга воде – зграде ………………………………………………  2.076.008,20 
15.Приходи од услуга канализације – зграде ………………………...…………….  413.423,50 
16.Приходи од услуга смећа – зграде …………………………….……………….  1.624.136,00 
17.Приходи од услуга воде – куће …………………………………………..…… 10.177.928,50 
18.Приходи од услуга канализације – куће …………………………...……….…. 1.657.748,90 
19.Приходи од услуга смећа – куће ………………………………………...……..  6.281.084,25 
20.Приходи од дотације...........................................................................................  20.000.000,00 
21.Приходи од закупа земљишта …………………....................................................  364.570,00 
22.Приходи од закупа пословног простора …………................................................ 218.158,00 
23.Приходи од затезних камата – физичка лица ...........................................................  5.672,24 
24.Приходи од затезних камата – правна лица ............................................................ 45.012,94 
25.Приходи од камата од физичких лица……………………………………..........4.614.142,01  
26.Позитивне курсне разлике .............................................................................................   27.64 
27.Други финансијски приходи ……………………………………………………… 31.436,39 
28.Приходи од камата …………………………………………….…………………   112.064,77  
29.Вишкови робе …………………………………………………………………….……  253,84 
30.Наплаћена отписана потраживања – 50% ............................................................. 224.562,02 
31.Остали непоменути приходи.....................................................................................10.029,08  
32.Остали приходи по основу трошкова парничног поступка……….................... 133.650,00 
33.Остали приходи по основу тужбе ............................................................................ 28.367,00 
34.Приходи по основу тужби на годину дана – Иван Ракочевић …………………124.901,94.  
35.Приходи по основу тужби-Андрија Анђелковић ………………………………     8.701,92 
36. Приходи по основу тужби-Милош Перић............................................................... 17.496,00 
37. Приходи по основу тужби-Станковић Саша.............................................................7.908,66 
38.Остали приходи- казне радника..................................................................................14.104,48 



39.Приходи од наплате обезвређених потраживања...................................................152.770,26 
40.Приходи од условљених донација.......................................................................13.777.000,00 
                                                                                                          Укупно:           145.439.228,26 
                                   Укупни приходи –    145.439.228,26 
                                   Укупни трошкови – 117.856.161,72 
 
                                         Добит                       27.583.066,54  
 
  Na дан 31.12.2017. године добитак пре опорезивања износи 27.583.066,54 динара. Порез на 
добитак је 4.137.459,98(15%), а укупан нето добитак на крају 2017.године износи 
23.445.606,56 динара.  
 
 
 
ОБАВЕЗЕ  31. 12. 2017. год. 
 

1. Обавезе за неисплаћене нето зараде за 12.2017. год .             2.611.506,96 
2. Обавезе за неплаћене порезе и доприносе на зараде.             1.798.490,89 
3. Обавезе за доприносе и порез на зараде по Репрограму .         146.236,00  
4. Обавеза за камату за условни отпис                                         4.427.767,00 
5. Обавеза према добављачима                                                     4.926.270,03  
6. Обавеза за примљене авансе                                                     4.776.229,72 
7. Обавезе за порез на имовину по репрограму                             384.241,08 
8. Обавезе по основу смањења зарада 10%                                    467.627,73 
9. Обавеза за порез на добит                                                           2.815.813,00 

10. Остале обавезе  
      ( инвестициони динар , доприноси коморама и др.)             12.914.908,33 

      11.Одложене пореске обавезе                                                               2.762.950,56 
                                                                                                  Укупно:     38.032.041,30                     
 
 
 
 
   ПОТРАЖИВАЊА  31. 12. 2017. год. 
 

1. Потраживања од физичких лица за воду и смеће........................15.716.991,37  
2. Потраживања за камату од физ.лица из ранијих година            20.131.278,66 
3. Потраживања за камату од физичких лица                                    4.614.142,01 
4. Потраживања од правних лица.....................................................18.215.237,14 
5. Потраживања од правних лица по поравнању ............................ 1.273.623,71 
6. Потраживања где је вршена исправка ……………...……………3.987.136,89  
7. Потраживања од осталих купаца....................................................3.397.224,26  
8. Потраживања за више плаћени ПДВ..............................................2.679.667,10 
9. Активна временска разграничења .................................................   475.914,19 
10.Остала потраживања ..........................................................................587.756,88 
11.Текући пословни рачуни                                                                23.949.947,70 
12.Исправка потраживања од правних лица                                   - 12.933.969,40 
13.Исправка потраживања од физ.лица из ранијих година           -26.505.984,00 
14.Исправка потраживања од физичких лица                                  - 3.844.116,00 

 
                                                                                                  Укупно:      51.744.850,51 
 



 
	


