
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈКП "СТАНДАРД" КЊАЖЕВАЦ ЗА 

2017. ГОДИНУ 

I ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ И УСЛУГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА 

1. Снабдевање водом за пиће 

Укупна произведена и испоручена вода корисницима у 2017. години износи 

1.189.021 м³, што представља 104,21 % у односу на планирану. Код домаћинстава je 

потрошња већа за 5,54 %, а код кућних савета и установа 3,17 %. Привреда бележи знатно 

смањење потрошње воде које се креће до 4,51 %. 

У наставку дајемо упоредни преглед стварне потрошње воде за 2017. и остварења у 

односу на планирану потрошњу за 2017. годину. 

Kвартал 

2017. 
Домаћинства 

KС и 

остали 
Привреда 

Остварено 

2017. 
  

Планирано 

2017. 

%         

остварења 

I-III 250.285 7.299 24.777 282.361   245.325 115,10 

IV-VI 238.901 6.866 32.327 278.094   281.797 98,69 

VII-IX 298.664 6.375 52.528 357.567   355.992 100,44 

X-XII 235.815 6.177 29.007 270.999   266.144 101,82 

Укупно: 1.023.665 26.717 138.639 1.189.021   1.149.258 103,46 

                

2016 969.941 25.895 145.194 1.141.030       

2017/16 105,54 103,17 95,49 104,21       

Физички обим производње и испоруке воде остварено је са просечно 36 извршиоца. 

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

руководиоци радних јединица.  

У 2017. године на водоводној мрежи отклоњен је 187 квар са ископом као и 980 

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

691 вентила као и замена 433 водомера разних пречника.  

У току 2017. године отклоњена су 3 квара на  400 мм као и два квара на  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 108 сати 

рада и 51 интервенција са 354 сата рада. 

2. Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода 

У 2017. години на пословима одржавања канализационе мреже није било већих 

проблема. Високопритисна цистерна у овом периоду имала је 297,5 радних часова на 

отпушивању канализације, док је фекална цистерна имала 211 интервенција на чишћењу 

септичких јама.  

Пумпна станица је у  2017. години препумпала отпадну воду и упустила у реципијент 

у укупној количини од 890.418 м3, што представља повећање за око 0,57 % у односу на 

планирану потрошњу за 2017. годину. Потрошња код домаћинства је већа за 0,81 %, док је 
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код кућних савета и установа као и код провреде дошло до смањења за 0,31 % у односу на 

прошлогодишњу потрошњу.  

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

Kвартал 

2017 
Домаћинства 

KС и 

остали 
Привреда 

Остварено 

2017 
  

Планирано 

2017 

%         

остварења 

I-III 151.262 6.283 20.902 178.447   190.463 93,69 

IV-VI 168.092 6.430 40.656 215.178   213.296 100,88 

VII-IX 214.855 5.090 60.912 280.857   276.345 101,63 

X-XII 170.914 5.801 39.221 215.936   207.486 104,07 

Укупно: 705.123 23.604 161.691 890.418   887.590 100,32 

                

2017 699.481 23.677 162.192 885.350       

2017/16 100,81 99,69 99,69 100,57       

3. Управљање комуналним отпадом  

Извоз и депоновање отпадног материјала у току 2017. године одвијао се без већих 

проблема по недељном плану за извоз комуналног отпада из индивидуалних 

домаћинстава, домаћинстава колективног становања, као и из радних организација, јавних 

установа и са јавних површина на територији општине Књажевац.  

Осим града извоз комуналног отпада вршио се и код већег дела сеоских насеља као и 

на Туристичком  центру „Бабин Зуб“. 

На депонију је извежено 1.280 тура отпадног материјала, 1.414 контејнерa из кућних 

савета, 1.232 контејнера из радних организација, 344 контејнера по налогу СО. Акција 

пролећног и јесењег уређења града обухватила је пражњење 496 контејнера. У току 2017. 

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 2017. године вршено је континуално сакупљање амбалажног отпада- ПЕТ 

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

Сакупљено је 8,20 тона ПЕТ амбалаже. 

4. Управљање гробљима и сахрањивање и погребна делатност 

У 2017. години су обављенe 237 сахране на оба градска гробља. На Источном гробљу 

извршен је закуп 56 нових гробних парцела.  

Одржавање гробља обухватило је чишћење снега у току зиме, чишћење 

саобраћајница, стаза и капела, прикупљање отпада као и прикупљање венаца старијих од 

шест месеци, уништавање корова и самониклог шибља и кошење око гробних парцела. 

Пред верске празнике вршено је појачано чишћење. 
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5. Одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање 

јавних зелених површина 

У периоду јануар- децембар 2017. године ручно је очишћено 14.379,270 м2, 

машински 8.656,698 м2,  утрошено је 173 сата на прању улица и 5.304 сати рада радника по 

времену. 

Одржавање зелених површина обухватило је ручно чишћење 1.122,647 м2 стаза у 

парковима, кошење 538.658,57 м2, уторшено је 3.244 сати рада радника по времену за 

радове у складу са временским условима и планираном динамиком за извршење. 

У току 2017. 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 2017. години у односу на 

годишњи план. 

Р.б. Назив активности Ј.М. 

Планиране 

количине за 

2017 

Укупно 

I-XII 2017 

1. Ручно чишћење улица и тротоара м2 15.500.000      14.379.270 

2. Машинско чишћење улица м2 11.920.000      8.656.698 

3. Рад ауточистилице на припреми улица час 200      163 

4. Рад радника по времену час 4.800 5.304 

5. Рад радника на прочишћавању јавних површина час 1.100 - 

6. Чишћење наноса м3 20 2 

7. Прање улица час 350    173 

8. Рад ровокопача  час 80 6 

9. Рад камиона час 80 36 

10. Рад мотокултиватора ИМТ-509 час 350 251 

11. Извоз контејнера – прол. и јес. акција ком 800 872 

12. Извоз контејнера – по налогу ком 2.600 2.478 

Р.б. Назив активности ЈМ 

Планиране 

количине за 

2017 

Укупно 

 I-XII 2017 

1. Ручно чишћење стаза  м2 1.500.000 1.122.647 

2. Рад радника час 2.300 3.244 

3. Прочишћавање травнатих површина м2 3.500.000 3.443.894 

4. Орезивање ружа ком 1.000 501 

5. Окопавање ружа ком 1.000 501 

6. Окопавање ружа са плевљењем м2 2.000 3.818 

7. Кошење травнатих површина м2 450.000 538.659 

8. Заливање травнатих површина м2 40.000 84.002 

9. Грабуљање травнатих површина м2 160.000 19.819 

10. Орезивање дрвореда ком 50 95 

11. Кресање стабла ком 40 - 

12. Садња сезонског расада (два пута годишње) м2 2.600 1.600 

13. Заливање сезонског расада м2 22.500 7.200 

14. Окопавање и плевљење сезонског расада м2 10.400 5.600 

15. Садња дендролошких садница - дрвореда ком 120 245 
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У периоду I–XII 2017. године у оквиру Р. Ј. Биљна производња 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 5.600 м2) и заливан по потреби цревом, тамо где 

не постоји подземни иригациони систем (7.200 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 245 садница лишћара и четинара и по потреби је вршено заливање новозасађених 

дрвореда ауто цистерном, (18 радних часова); 

Укупно је произведено и реализовано 36.000 ком. расада сезонског цвећа, 

намењеног садњи у граду. Целокупна количина расада реализована је садњом на 

предвиђеним јавним површинама; 

Извршена је припрема терена и формирање травњака на Кеју Димитрија Туцовића 

на површини од 125 м2; 

Након завршетка сезоне заливања извршено је пражњење и конзервација свих 

подземних иригационих система; 

Обезбеђене су потребне количине биохумуса, саксија, ђубрива и другог 

репроматеријала за потребе производње. 

6. Управљање јавним паркиралиштима 

Обрачунску јединицу Паркинг сервис чине руководилац и 3 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, 

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.  

Троје контролора је за период (01.01.-31.12.) 2017.год. за 252 радна дана и 51 радну 

суботу исконтролисало 33.233 возилa. Неплаћање паркирања повлачи издавање доплатне 

карте у износу од 1.000,00 динара. У току 2017.год су издате 769 доплатне карте. 

7. Обезбеђивање јавног осветљења 

Делатност јавног осветљења је додељена Одлуком о измени и допуни Одлуке о 

промени Оснивачког акта ЈКП „Стандард“ Књажевац ради усклађивања са законским 

прописима (''Сл. Лист Општине'' број  28/16) чиме се отпочело са обављањем ове 

делатности. Сам почетак ове  делатности без претходног сагледавања и анализе кадровске 

и материјално - техничке опремљености пратило је пуно потешкоћа.  
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У току 2017 године на територији Општине Књажевац замењено је 906 сијалица 

(заједно са пригушницама и упаљачима), 348 сијаличних грла, 189 заштитних стакала, 39 

сенила, 8 патрона са осигурачима, уграђено 30 нових стубних светиљки, репарирано и 

уграђено 38 стубних светиљки. На додатним пословима је утрошено још 45 радних сати 

електричара, 45 радних сата возила са покретном платформом и при свим захватима 

возило је прешло 2.083 км. 

8. Одржавање улица и путева 

Делатност одржавање улица и путева је додељена Одлуком о измени и допуни 

Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП „Стандард“ Књажевац ради усклађивања са 

законским прописима (''Сл. Лист Општине'' број  28/16) чиме се отпочело са обављањем 

ове делатности. Делатност обухвата зимско и летње одржавање улица и путева.  

Зимско одржавање улица и путева има основну обавезу да обезбеди путне правце 

кроз уклањање снега са коловоза и спречавање поледице на коловозу, тако што се коловоз 

посипа чистом путарском сољу и мешавином соли и ризле (само на успонима). Зимско 

одржавање улица и путева ради се на основу плана зимске службе и по налогу и договору 

са надзорним органима. Чишћење улица и путева се врши по приоритетима и то: У први 

приоритет су углавном сврстане све сабирне улице, као и петнаест путних праваца на 

локалним путевима. У други приоритет су сврстане све преостале улице и преостали 

локални путеви, осим локалних путева трећег приоритета. У трећи приоритет су сврстани 

локални путеви до сеоских Месних заједница, где је отежано одржаванје, односно где 

коловози нису од асфалта. 

У табели је дат преглед остварених радова у 2017 год. на зимском одржаванју 

путева: 

Рб. Врста радова Јед. Мере: Количина: 

1. Рад комбиноване машине са раоником (кашиком) и руковаоцем час 731 

2. Рад камиона са хидрауличким раоником и возачем и вучним пос. соли час 60,5 

3. Рад грејдера са руковаоцем час 41 

4. Рад булдозера на чишћењју снега на свим путним правцима час 153 

5. Рад полутеретног возила са возачем час 70 

6. Рад радника путара час 191,5 

7. Камени агрегат са превозом тона 110,6 

8. Индустриска со са превозом тона 23,42 

Летње одржавање улица и путева обухвата редовно одржавање коловоза, одржавање 

банкина, чишћење пропуста, одводних јаркова, поправке улица и путева и израду 

потпорних зидова као и кресање шибља и кошење поред  општинских путева. 

 У сезони 2017 год. радови су извршени на свим путним правцима по налогу 

надзорног органа , као и израда потпорног зида у ул. Кеј Димитрије Туцовића  испод ул. 

Јове Курсуле. 

Како нису створени целокупни материјално технички услови за обављање ових 

послова (набавка возила и специјалне опреме, попуна радне снаге) ова делатност се 

делимично обављала са ангажовањем подизвођача и  изнајмљеном опремом.  

У табели је дат преглед остварених радова у 2017 год. на одржавању улица и путева у 

граду и поред локалних путева у Општини Књажевац. 
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Рб. Врста радова Јед. Мере: Количина: 

1. Рад комбиноване машине на ископу час 170 

2. Ископ, утовар, превоз и разастирање материјала м3 479 

3. Утовар,превоз,разастирање и сабијање расутих материјала м3 65 

4. Навоз и разастирање шљунка за поправку неасфалтираних лок. путева м3 595 

5. Набавка и уградња арм. бетонске цеви на подлози од песка ø 400мм м 18 

6. Машинско чишћење банкина грејдером са гурањем материјала м 26.200 

7. Израда потпорног зида испод улице Јове Курсуле м3 12,36 

8. Рад радника путара час 24 

9. Рад камиона носивости до 2 тоне час 7 

10. Набавка и уградња арм. бет. Цеви на подлози од песка ø600 м 4 

11. Кошење траве ручно тримером м2 63.210 

12. Ручно сечење шибља тримером са одлагањем на страну, ван коловоза м2 157.150 

13. Ручно сечење шибља тримером са утоваром и превозом на 1 км м2 3.790 

9. Управљање пијацама 

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. 

2017. године) као и један тродневни (02.- 04.08.2017.). 

10. Остале делатности 

У периоду I - XII месец 2017. године, у оквиру инвестиционих радова извршено је 

укупно 79 прикључка од којих 39 на водоводну мрежу, а 40 на канализациону мрежу. 

У оквиру инвестиционог одржавања извршена је реконструкција 20 дотрајалих 

водоводних прикључака са неопходним земљаним радовима и заменом цеви. Укупна 

дужина замењених цеви је 238,5 м.  

На основу уговора са СО Књажевац извршена реконструкција водоводне линије у 

четри улице у граду и то: улица 22 децембар- део у дужини од 350 м од ПЕ цеви пречника 

ДН 110 мм, улица кеј Вељка Влаховића у дужини 199 м од ПЕ цеви и пречника ДН 90 мм, 

улица Цветана Лазаревића и Радомира Ћирковића у укупној дижини од 711 м са 

пречником цеви ДН 75 мм и ДН 50 мм. Приликом ових реконструкција замењени су и сви 

припадајући прикључци у укупно дужини од 681 м. Пре саме реконструкције Трга 

Димитрија Туцовића, извршена је замена азбестно цеметног цевовода са новим ПЕ цевима 

пречника ДН 90 мм у укупној дужини од 60 м. И уовој години је настављена израда 

хидрантске мреже и самом граду и насељима израдом 3 нових хидранта Дн 80 мм, од 

којих су два надземна и један подземни. 

У склопу израде заливног система за парк на локацији „Ушће“ извршена је израда 

нове водоводне мреже са везом на транспортни цевовод ДН 400 мм у дужини од 156 м, од 

ПЕ цеви Дн 90мм, са повезивањем новог постојећег система за залевање у „Централном 

парку“, чиме су се стекли услови за несметан рад ових заливних система.  

Крајем године је дошло до уговорања и реализације радова на изради водоводне 

линије за кориснике у насељу изнад „Џервинове виле“ у дужини од 280м. 

Из општинског фонда за заштиту животне средине, настављена је реконструкција- 

замена АЦ цеви у насељу Ргоште у укупној дужини од 278 м, са ПЕ цевима ДН 90 мм. У 

склопу ове реконструкције извршено је и замена свих прикључка чија је укупна дужина 

износила 320 м. Такође из овог фонда је извршена продужење фекалне канализације у 
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следећим улицама: Стевана Ђорђевића, Мирослава Крлеже, 4-ти септембари  Јабланичка у 

укупној дужини од 202 м.   

У склопу инвестиционих радова за трећа лица а по уговору као подизвођеч наше 

предузеће је извело радове на изради топловода за Дом ученика средњих школа, са 

предузећем Кран Инжењеринг из Књажевца. Такође је приликом реконструкције трга у ул. 

Кеј Димитрија Туцевића са фирмом АД Спектар Инвест из Параћина извела део 

грађевинских радова. За потребе фирми Тина АД у стечају, (85 м, ДН 63 мм), Десинг (150 

м, ДН 63мм и Џервина (55 мм ДН 50 мм) извршенеи су радови на реконструкцији и 

продужењу унутрашњих цевовода. Извршена је израда спољних хидраната за потребе 

Дома ученика средњих школа и Десинга. 

Почетком године су завршени  радови на санацији моста на Трговишком Тимоку на 

магистралном путу где смо били условљени да се изврши замена постојећих цеви 

уградњом нових цеви у делу тротоара. Укупна дужина која се предвиђа је 2x90=180 м од 

цеви ПЕ ДН 125 мм. Извршено је повезивање уграђене цеви на постојећи цевовод ван 

реконструисаног моста са реконструкцијом постојећих шахти.  

Служба одржавања обавила је 2 генерална ремонта и 115 интервенција на возилима, 

за шта је утрошено, укупно 736 сати рада.   

У оквиру програма прекограничне сарадње са републиком Бугарском, Општина 

Кула, „Чист и зелен живот“ у 2017 години извршена је набавка 40 контејнера V=1,1 м3; 

комбинована машина ровокопач- утоваривач „Case“, и камиона „Iveco“ за превоз  радника 

и робе, носивости 2 тоне. Такође је спровеђена јавна набавка аутосмећара за извоз смећа 

код домаћинстава, за пражњење контејнера V=1,1 м3 и V=5 м3, и реализоване су остале 

активности које прате овај програм. У 2017.години је извршена набавка високопритисне  

цистерне преко KFW- Немачке развојне банке, од чега је 70.000 € донација, а 65.000 € 

учешће ЈКП „Стандард“ Књажевац“  

У периоду I – XII 2017.године у оквиру редовних активности (основни 

показатељи) службе за правне и опште послове - људске ресурсе. 

- У деловодни протокол предузећа евидентирано је 2673 предмета (аката) и иста су 

стављена у рад, разведена, класификована и архивирана. 

- Одржане су 13 седнице Надзорног одбора од тога 9 редовним заседањем, а 4 

телефонским путем, обрађено је укупно 160 Одлука Надзорног одбора у вези поднетих 

приговора корисника комуналних услуга; 

- Спроведен је поступак за избор директора предузећа ЈКП ''Стандард'' Књажевац. 

Решењем Скупштине Општине Књажевац на седници одржаној дана 18.10.2017. 

године за директора ЈКП ''Стандард'' Књажевац именован је Омил Ранђеловић, 

дипломирани машински инжењер из Књажевца, на мандатни период од 4 године. 

Међусобна права и обавезе послодавца и директора ЈКП''Стандард''Књажевац 

регулисана су Уговором о правима и обавезама директора закљученог дана 31.10.2017. 

године између Надзорног одбора ЈКП''Стандард'' Књажевац, као послодавца и 

директора ЈКП ''Стандард'' Књажевац Ранђеловић Омила; 

- Донешен је Правилник о организацији и систематизацији послова (радних места) број 

2025 од 26.10.2017. године на који је сагласност дало Општинско Веће Општине 

Књажевац на седници одржаној дана 27.10.2017. године; 

- Закључени су Уговори о раду под измењеним условима између запослених у 

ЈКП''Стандард''Књажевац и послодавца ЈКП'' Стандард'' Књажевац; 



 8 

- Донет је План мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености 

полова у ЈКП “Стандард“ Књажевац за 2018.годину, као и Извештај о спровођењу 

истог за 2017. годину; 

- У току 2017. године донети су Етички Кодекс ЈКП''Стандард'' Књажевац и Кодекс 

понашања запослених у ЈКП ''Стандард'' Књажевац. 

- Донети су и следећи Правилници:  Правилник о садржини, облику, величини и 

употреби печата и штамбиља ЈКП ''Стандард'' Књажевац, Правилник о канцеларијском 

и архивском пословању ЈКП ''Стандард'' Књажевац. Донета је и Одлука о усвајању 

Листе категорија регистратурског материјала са роковима чувања ЈКП ''Стандард'' 

Књажевац; 

- У току 2017. године донета је Одлука о висини накнаде трошкова запосленима у ЈКП 

''Стандард'' Књажевац за време проведено на службеном путу у земљи(дневница за 

службено путовање), Одлука о исплати солидарне помоћи запосленима у 

ЈКП''Стандард'' Књажевац ради ублажавања неповољног материјалног положаја 

запослених у износу од 22.620,00 динара по запосленом; 

- У току 2017.године, у оквиру радне групе образоване за успостављање, праћење и 

спровођење система финансијског управљања и контроле у ЈКП“Стандард“ Књажевац 

дефинисани су најзначајнији пословни процеси у Служби за правне и опште послове-

људске ресурсе  кроз обрасце – Листа пословних процеса (образац 1), Мапа пословних 

процеса (образац 2), Документација о систему – процедуре (образац 3) и 

Документација о систему (вертикални преглед) - Процедуре (образац 3-А). 

- У току 2017. године донета је Одлука о именовању радне групе за израду Плана 

интегритета у складу са смерницама за израду и спровођење Плана интегритета;  

- Сачињена су три Записника о састанцима радне групе за израду Плана интегритета; 

- Сачињен је Закључни Извештај радне групе за израду Плана интегритета; 

- Донета је Одлука о усвајању израђеног Плана интегритета, разрешењу дужности 

именоване радне групе за израду Плана интегритета и именовању одговорног лица за 

спровођење Плана интегритета; 

- У току 2017. године, на основу одредаба члана 37. Закона о државној ревизорској 

институцији („Службени гласник РС“ , бр. 101/2005, 54/2007 и 36/2010)  и члана 11. 

Пословника Државне ревизорске институције („Службени гласник РС“, бр. 9/2009), а 

на основу захтева Државне ревизорске институције из Београда, у циљу планирања и 

спровођења ревизије финансијскијх извештаја и правилности пословања Јавног 

комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац, за 2016.годину, достављана је 

документација и подаци из Службе за правне и опште послове-људске ресурсе; 

- Спроведен је поступак обраде документације за 4 запослена којима је радни однос      

- престао по основу остваривања права на пензију сходно Закону о пензијском и 

инвалидском осигурању; 

- Донета су 249 Решења из области радних односа; 

- У току 2017. године против 7 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; 

- У току 2017. године издате су  36 Потврде; 

- Обрађена је комплетна документација за 6 вашара који су одржани у току 2017. 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; 

- Донете су 2 Одлуке о пружању бесповратне новчане помоћи и за четири запослена 

донете су Одлуке о накнади трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже 

породице; 
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- У току 2017. године донет је план за коришћење годишњих одмора запослених за 2018. 

годину; 

- У току 2017. године обрађена је целокупна  документација  у случају 2 повреде на раду 

и то за 1 (једну) тешку и 1 (једну) лаку повреду на раду. 

- У току 2017.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 2018. године за октобар- 

децембар за 2017.годину.  

- У току 2017. године спроведене су јавне набавке и закључени Уговори  по Плану 

јавних набавки за 2017. годину. 

II.    ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА                       

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЕРИОД I-XII 2017. 

У периоду I - XII 2017 године остварено је 228.659.642,12 динара прихода и 

227.568.465,84 динара расхода, што је довело до позитивног финансијског резултата од 

1.091.176,28 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 2017 у односу на прошлу годину повећани су за 18,65%, док су 

трошкови такође повећани за 19,50%.  

Комуналне делатности индивидуалне комуналне потрошње као основне 

делатности у укупним приходима ЈКП “Стандарда” учествују са 69,57%, док расходи 

износе 78,28% од укупних расхода. У односу на исти период прошле године приходи су 

повећани за 6,15%, док су расходи повећани за 17,41%. Укупан износ губитка код 

комуналних делатности индивидуалне комуналне потрошње износи 19.076.184,47 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 “Снабдевање водом за пиће” износе 81.946.967,90 динара  

и повећани су за 2,87% у односу на 2017-у годину,  док расходи износе 95.956.595,43 

динар односно повећани су за 22,19%. У структури трошкова ове обрачунске јединице 

најзначајнија ставка су зараде у износу од 20.321.986,77 динара односно у процентима то 

износи 24,45% и режијски трошкови који износе 26.875.308,76  динара односно 32,33% од 

укупних трошкова ове обрачунске јединице.  

Делатност “Пречишћавање и одвођење атмосферски и отпадних вода и фекална 

цистерна“ остварило је приходе од 18.854.826,06 динара, односно приходи су у односу  

на исти период прошле године повећани за 4,88%, док су  расходи већи у односу на 

прошлу годину за 17,58%. У структури ове обрачунске јединице највеће учешће имају 

трошкови режије у износу од 10.748.721,19 динара односно 70,03% од укупних трошкова 

ове обрачунске јединице. 

Делатност “Управљање комуналним отпадом и ПЕТ амбалажа” остварило је 

приходе од 52.707.513,52 динара што је за 12,24% више у односу на прошлу годину за 

исти период, док расходи износе 58.101.296,80 динара, односно  расходи су већи за 

12,58% у односу на прошлу годину. У структури трошкова ове обрачунске јединице 

највеће је учешће режијских трошкова са 24.217.927,59 динар, односно 52,79%, а затим 

следе трошкови зарада који износе 10.510.406,68 динара, односно 22,91% од укупних 

трошкова.  
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Делатност “Управљање гробљима и сахрањивање и погребна делатност” 

остварила је приходе од 5.565.849,92 динара. Приходи су повећани за 5,73% у односу на 

исти период прошле године, док расходи износе 8.915.409,32 динара и повећани су за 

5,08%. Највеће учешће у расходима ове обрачунске јединице имају трошкови зараде који 

износе 3.194.944,54 динара односно 36,62% и режијски трошкови који износе 2.664.392,73 

динара односно 30,54% од укупних трошкова. 

Комуналне делатности заједничке комуналне потрошње су у овом периоду 

позитивно пословале и оствариле добит од 728.300,15 динара. Обрачунске јединице 

„Одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина 

и производња цвећа“ дошло до повећања прихода за 49,16% и повећања трошкова за 

35,71%, остварен је позитиван финансијски резултат од 2.545.661,02 динара. Обрачунска 

јединица "Управљање јавним паркиралиштима" остварила је приходе у износу од 

1.075.932,32 и трошкове у износу од 3.579.631,24 динара, односно негативан резултат у 

износу од 2.503.698,92 динара. Трошкови у износу од 2.757.930,32 динара односе на зараде 

радника. Обрачунска јединица „Обезбеђивање јавног осветљења“ остварила је приход од 

1.483.002,00 динара као и расход од 1.965.044,38 динара, док је обрачунска јединица 

„Одржавање улица и путева“ остварила приход од 7.685.870,50 динара и расход од 

6.517.490,07 динара. 

Остале делатности су у целини пословале са позитивним финансијским резултатом  

од 19.439.060,59 динара, првенствено због позитивног пословања оствареног у 

обрачунској јединици "Изградња комуналних објеката, постављање, поправка и 

одржавање инсталација" у износу од 20.557.760,73 динара. 

"Управљање пијацама" остварило је негативан резултат у износу од 890.200,50 

динара. Приходи су повећани за 13,04% док су  расходи повећани за 12,70%. Од укупних 

прихода, приходи од вашара износе 3.558.660,60 динар и већи су за 0,89% од прихода од 

вашара из 2016. 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 153.155,89 динара  

Фактурисана реализација (Фактурисано и наплаћено закључно са 31.12.2017 године )      

До краја 2017 године укупно је фактурисано 411.861.893,17 динара са ПДВ-ом, а у 

истом периоду наплаћено је 224.696.045,57 динара, од тога од привреде је наплаћено 

119.639.124,84 динара, а од грађана 105.639.920,73 динара. Од укупно ненаплаћеног 

износа заједно са дуговањима из претходних година од 187.165.847,60 динара, привреда 

дугује 59.787.672,06 динара, док грађани нису измирили своје обавезе у износу од 

127.378.175,54 динара.  

 
Дуговање Скупштине општине и установа које се финансирају из буџета 

на дан 31.12.2017. године 

Назив Дуговање до 

31.12.2016 

Фактурисано 

од I - XII 2017 

Наплаћено од 

I - XII 2017 

Остаје дуговање 

Скупштина општине                11.484.705,58 63.178.043,47   69.276.214,04 5.386.535,01 

Развој                                             10.361,86              54.478,17 57.212,70 7.627,33 

ОШ Вук Караџић                          33.176,42 117.412,07 147.921,44 2.667,05 

ОШ Каплар                                     58.852,66 420.701,35 430.293,56 49.260,45 

ОШ Дубрава                                 17.105,52 116.932,49 128.992,51 5.045,50 

ОШ Младост                              0,00 45.087,79 42.442,50 2.645,29 

Техничка школа                         122.757,29 515.828,22 592.708,79 45.876,72 

Гимназија                                          103.076,30 56.280,91 103.580,53 55.776,68 

Бајка                                          56.840,65 825.640,63 744.856,61 137.624,67 

Музеј                                         17.480,11 76.498,42 90.285,80 3.692,73 

Дом културе                             52.143,50 231.079,64 245.063,30 38.159,84 
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Музичка школа                        10.338,03 37.880,39 42.758,04 5.460,38 

Укупно 11.966.837,92  65.675.863,55 71.902.329,82 5.740.371,65 

 

Фактурисано у 2017. години Скупштини Општине укупно:  63.178.043,47 динара, а 

од тог износа: 

Управљање комуналним отпадом 4.617.960,68 дин 

Одржавање чистоће на површинама јавне намене 12.278.978,33 дин 

Одржавање јавних зелених површина 8.969.826,70 дин 

Снабдевање водом за пиће 3.538.115,53 дин 

Производња и продаја саксијског резаног цвећа 

саксијске земље и осталог 

3.394.010,78 дин 

Изградња комуналних објеката, постављање, поправка и 

одржавање инсталација 

18.726.126,60 дин 

Одржавање улица и путева 9.223.044,60 дин 

Обезбеђење јавног осветљења 1.779.602,40 дин 

Остало 650.377,85 дин 

Укупно: 63.178.043,47 дин 

 

Највеће учешће у дуговањима привреде имају следећа предузећа: 
 по рачунима  у стечају или утужено 

“Тина”  у стечају 700.807,93 дин 11.335.824,84 дин  

“ИМТ”   14.378.725,62 дин 

„Џервин“ ДОО 2.573.604,30 дин  

Здравствени центар 497.142,11 дин 2.907.441,78 дин 

„Инпос“ у стечају  596.184,48 дин 

ЈП Спортс.тур.рес. 1.243.489,96 дин  

Укупно: 5.015.044,30 дин 29.218.176,72 дин 

Дуговања ових шест предузећа износе 57,79% 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: 

Твинс гас 361.550,04 дин ЈП Топлана 330.627,92 дин 

Деметра 480.380,21 дин  Хотел Срна 300.209,52 дин 

У 2017. години било je утужења за 7 предузећа у износу од 1.088.804,62 динара и 

један грађанин за 102.197,72 динара. 

  Обавезе: 

Укупне обавезе према добављачима износе 40.510.515,11 динара од тога највеће су 

обавезе према : 

- Електротимок Зајечар  21.692.844,95 дин. 

- ЕПС Снабдевање 3.525.859,39 дин. 

- Стандард Траде, Београд  1.671.584,40 дин. 

- Михајловић ДОО, Параћин 1.923.116,50 дин. 

- Флуоелектро ДОО, Ниш 826.279,44 дин. 

- Кипер транс 2.392.984,65 дин. 

 

Обавезе за водни допринос износе  3.050.120,35 динара. 

Обавезе према радницима односе се на зараду за децембар 2017. год. у износу од 

6.739.160,57 динара.  

Обавезе за кредите до 31.12.2016. године износе 27.332.605,45 динара.  

Обавезе за лизинг до 31.12.2016. године износе 1.739.669,71 динара. 
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ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА ЈКП “СТАНДАРД” НА ДАН 

31.12.2017 год. 

                                                                                                               

  Табела 1 

Ознака ОЈ Обрачунска јединица Приходи Расходи Разлика

I-III УКУПНО 228.659.642,12 227.568.465,84 1.091.176,28

I

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ИНДИВИДУАЛНЕ КОМУНАЛНЕ 

ПОТРОШЊЕ

159.075.157,40 178.532.997,40 -19.457.840,00

01-29 Снабдевање водом за пиће 81.946.967,90 95.956.595,43 -14.009.627,53

31-32

Пречишћавање и одвођење 

атмосферски и отпадних вода и 

Фекална цистерна

18.854.826,06 15.559.695,84 3.295.130,22

51
Управљање комуналним отпадом 

и пет амбалажа
52.707.513,52 58.101.296,80 -5.393.783,29

52

Управљање гробљима и 

сахрањивање и погребна 

делатност 

5.565.849,92 8.915.409,32 -3.349.559,40

II
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРОШЊЕ
34.252.462,35 33.524.162,20 728.300,15

53, 54

Одржавање чистоће на 

површинама јавне намене и 

одржавање јавних зелених 

површина и производња цвећа

24.007.657,53 21.461.996,51 2.545.661,02

55
Управљање јавним 

паркиралиштима
1.075.932,32 3.579.631,24 -2.503.698,92

59 Обезбеђивање јавног осветљења 1.483.002,00 1.965.044,38 -482.042,38

60, 65 Одржавање улица и путева 7.685.870,50 6.517.490,07 1.168.380,43

III ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ 35.332.022,36 15.511.306,24 19.820.716,12

56 Управљање пијацама 5.976.586,67 6.866.787,17 -890.200,50

61

Изградња комуналних објеката, 

постављање, поправка и 

одржавање инсталација

27.867.990,03 7.310.229,30 20.557.760,73

64 Великопродаја 1.487.445,66 1.334.289,77 153.155,89  
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ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА ЈКП “СТАНДАРД” НА ДАН 

31.12.2016 год. 

                                                                                                                Табела 2 

Ознака ОЈ Обрачунска јединица Приходи Расходи Разлика

I-III УКУПНО 192.720.350,65 190.440.438,65 2.279.912,00

I

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ИНДИВИДУАЛНЕ КОМУНАЛНЕ 

ПОТРОШЊЕ

149.863.286,61 151.730.409,93 -1.867.123,32

01-29 Снабдевање водом за пиће 79.663.010,59 78.531.826,21 1.131.184,38

31-32

Пречишћавање и одвођење 

атмосферски и отпадних вода и 

Фекална цистерна

17.976.858,49 13.103.450,72 4.873.407,77

51
Управљање комуналним отпадом 

и пет амбалажа
46.959.208,77 51.610.330,69 -4.651.121,92

52
Управљање гробљима и 

сахрањивање и погребна 
5.264.208,76 8.484.802,31 -3.220.593,55

II
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРОШЊЕ
22.963.563,27 24.702.657,55 -1.739.094,28

53, 54, 63

Одржавање чистоће на 

површинама јавне намене и 

одржавање јавних зелених 

површина и производња цвећа

21.828.983,43 20.588.807,04 1.240.176,39

55
Управљање јавним 

паркиралиштима
1.134.579,84 4.113.850,51 -2.979.270,67

59 Обезбеђивање јавног осветљења 0,00

60, 65 Одржавање улица и путева 0,00

III ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ 19.893.500,77 14.007.371,17 5.886.129,60

56 Управљање пијацама 5.286.970,66 6.092.792,00 -805.821,34

61

Изградња комуналних објеката, 

постављање, поправка и 

одржавање инсталација

13.958.767,58 7.027.250,08 6.931.517,50

64 Великопродаја 647.762,53 887.329,09 -239.566,56  



Табела 3

Врста трошка 
2016                   

I - XII

2017                     

I - XII
Индекс

Структ. у %      

I -XII 2016

Структ. у %      

I -XII 2017

Енергија 14.394.161,97 14.275.763,37 0,99 18,33% 17,18%

Материјални 8.635.890,07 7.762.017,12 0,90 11,00% 9,34%

Осигурање 327.518,00 763.336,00 2,33 0,42% 0,92%

Амортизација 4.695.176,76 5.234.992,32 1,11 5,98% 6,30%

Нематеријални 7.372.706,80 7.883.132,97 1,07 9,39% 9,48%

Зараде 19.334.548,58 20.321.986,77 1,05 24,62% 24,45%

Режија 23.774.155,07 26.875.308,76 1,13 30,27% 32,33%

Укупно 78.534.157,25 83.116.537,31 1,06 100,00% 100,00%

Табела 4

Врста трошка 
2016                   

I - XII

2017                     

I - XII
Индекс

Структ. у %      

I -XII 2016

Структ. у %      

I -XII 2017

Енергија 500.610,16 523.738,94 1,05 3,82% 3,41%

Материјални 465.169,90 692.392,74 1,49 3,55% 4,51%

Осигурање 61.438,00 164.603,00 2,68 0,47% 1,07%

Амортизација 83.966,57 908.810,96 10,82 0,64% 5,92%

Нематеријални 651.383,72 419.442,09 0,64 4,97% 2,73%

Зараде 1.832.460,84 1.891.293,94 1,03 13,98% 12,32%

Режија 9.508.421,53 10.748.721,19 1,13 72,56% 70,03%

Укупно 13.103.450,72 15.349.002,86 1,17 100,00% 100,00%

Табела 5

Врста трошка 
2016                   

I - XII

2017                     

I - XII
Индекс

Структ. у %      

I -XII 2016

Структ. у %      

I -XII 2017

Енергија 3.289.083,73 3.642.549,99 1,11 6,37% 7,94%

Материјални 2.227.856,77 2.156.268,34 0,97 4,32% 4,70%

Осигурање 292.298,00 450.154,00 1,54 0,57% 0,98%

Амортизација 1.017.354,60 2.030.938,10 2,00 1,97% 4,43%

Нематеријални 13.692.729,46 2.868.379,60 0,21 26,53% 6,25%

Зараде 9.667.597,85 10.510.406,68 1,09 18,73% 22,91%

Режија 21.423.410,28 24.217.927,59 1,13 41,51% 52,79%

Укупно 51.610.330,69 45.876.624,30 0,89 100,00% 100,00%

Управљање гробљима и сахрањивање и погребна делатност Табела 6

Врста трошка 
2016                   

I - XII

2017                     

I - XII
Индекс

Структ. у %      

I -XII 2016

Структ. у %      

I -XII 2017

Енергија 141.204,17 201.930,88 1,43 1,66% 2,31%

Материјални 159.607,65 301.099,02 1,89 1,88% 3,45%

Осигурање 52.050,00 0,00 0,00% 0,60%

Амортизација 19.754,83 19.754,83 0,00 0,23% 0,23%

Нематеријални 2.811.371,43 2.289.280,48 0,81 33,13% 26,24%

Зараде 2.995.916,95 3.194.944,54 1,07 35,31% 36,62%

Режија 2.356.947,28 2.664.392,73 1,13 27,78% 30,54%

Укупно 8.484.802,31 8.723.452,48 1,03 100,00% 100,00%

3) нематеријални трошкови: трошкови обезвређивања потраживања од купаца износе укупно 14.240.004,86 динара, од

чега се на снабдевање водом за пиће односи 433.993,16 на пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода

54.406,03 на управљање комуналним отпадом 10.727.413,15, на управљање гробљима и сахрањивање 645.352,60 динара и

остатак од 2.378.839,92 динара на остале делатности.

СТРУКТУРА ТРОШКОВА

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

1) нематеријални трошкови: дневнице, превоз радника, непроизводне, здравстве, услуге, репрезентација, јубиларне 

награде, отпремнина, трошкови финансирања, таксе, остали ванредни расходи

Снабдевање водом за пиће                                                                                     

Пречишћавање и одвођење атмосферски и отпадних вода 

Управљање комуналним отпадом



Табела садржи ПДВ за фактурисано у 2017 години

Привреда Физичка лица Фактурисано до 31.12.2017 Наплаћено до 31.12.2017 Ненаплаћено 31.12.2017

Пренето 2016
Фактурисано 

2017
Укупно Пренето 2016

Камата     

2017

Фактурисано 

2017
Укупно

Прив.и физ. 

лица 2017

Укупно прив. и 

физ. лица без 

камате

Укупно са 

каматом
Привреда физичка лица Укупно Привреда физичка лица Укупно

1

01-29 Снабдевање водом за пиће             

Пречишћавање и одвођење атмосферски и отпадних 

вода и 32 Фекална цистерна

40.614.213,57 21.776.284,37 62.390.497,94 79.111.380,77 8.629.753,36 73.437.598,52 161.178.732,65 103.843.636,25 95.213.882,89 223.569.230,59 24.338.227,82 68.519.885,40 92.858.113,22 38.052.270,12 92.658.847,25 130.711.117,37

2 51 Управљање комуналним отпадом и пет амбалажа 13.297.949,77 23.620.583,16 36.918.532,93 23.616.965,45 2.293.027,55 28.601.669,21 54.511.662,21 54.515.279,92 52.222.252,37 91.430.195,14 26.603.792,01 26.393.377,08 52.997.169,09 10.314.740,92 28.118.285,13 38.433.026,05

3
52 Управљање гробљима и сахрањивање и погребна 

делатност 
261.651,08 222.794,00 484.445,08 1.521.620,98 5.186.256,60 6.707.877,58 5.409.050,60 5.409.050,60 7.192.322,66 198.255,20 5.204.734,53 5.402.989,73 286.189,88 1.503.143,05 1.789.332,93

4

53, 54, 63 Одржавање чистоће на површинама јавне 

намене и одржавање јавних зелених површина и 

производња цвећа

5.182.722,28 24.750.798,81 29.933.521,09 24.750.798,81 24.750.798,81 29.933.521,09 28.269.855,08 28.269.855,08 1.663.666,01 1.663.666,01

6 55 Управљање јавним паркиралиштима 506.320,77 468.140,00 974.460,77 3.519.048,45 747.750,00 4.266.798,45 1.215.890,00 1.215.890,00 5.241.259,22 413.336,64 299.160,00 712.496,64 561.124,13 3.967.638,45 4.528.762,58

7 Обезбеђивање јавног осветљења 1.779.602,40 1.779.602,40 1.779.602,40 1.779.602,40 1.779.602,40 1.565.379,60 1.565.379,60 214.222,80 214.222,80

8 Одржавање улица и путева 9.223.044,60 9.223.044,60 9.223.044,60 9.223.044,60 9.223.044,60 9.223.044,60 9.223.044,60

9 56 Управљање пијацама 41.721,09 345.880,05 387.601,14 145.619,00 1.335.800,00 1.481.419,00 1.681.680,05 1.681.680,05 1.869.020,14 233.036,45 1.335.800,00 1.568.836,45 154.564,69 145.619,00 300.183,69

10 61 Инвестициони радови 7.345.477,23 27.249.365,13 34.594.842,36 695.847,71 3.727.324,73 4.423.172,44 30.976.689,86 30.976.689,86 39.018.014,80 26.583.835,34 3.533.121,77 30.116.957,11 8.011.007,02 890.050,67 8.901.057,69

11 Великопродаја 526.113,34 1.631.135,25 2.157.248,59 350.123,20 98.310,74 448.433,94 1.729.445,99 1.729.445,99 2.605.682,53 1.627.362,10 353.841,95 1.981.204,05 529.886,49 94.591,99 624.478,48

УКУПНО 67.776.169,13 111.067.627,77 178.843.796,90 108.960.605,56 10.922.780,91 113.134.709,80 233.018.096,27 235.125.118,48 224.202.337,57 411.861.893,17 119.056.124,84 105.639.920,73 224.696.045,57 59.787.672,06 127.378.175,54 187.165.847,60

ЈКП "Стандард"

П Р Е Г Л Е Д 
Фактурисане и наплаћене реализације на дан 31.12.2017
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