
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈКП "СТАНДАРД" КЊАЖЕВАЦ ЗА 
2020. ГОДИНУ 

I  ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ И УСЛУГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА 

1. Снабдевање водом за пиће 

Укупна произведена и испоручена вода корисницима у 2020. години износи 
1.171.025 м³, што представља за 4,25 % више  односу на планирану. Код домаћинстава je 
потрошња већа за 3,15 %, као и код привреде за 17,13%, а код кућних савета и установа 
мања за 9,78 %.  

У наставку дајемо упоредни преглед стварне потрошње воде за 2020. и остварења у 
односу на планирану потрошњу за 2020. годину. 

 
Квартал 

2020 
Домаћинства 

KС и 
остали 

Привреда 
Остварено 

2020 
  

Планирано 
2020 

%         
остварења 

I-III 208.959 3.192 20.513 232.664   250.316 92,95 
IV-VI 244.897 6.269 26.201 277.367   275.020 100,85 
VII-IX 305.114 16.355 43.566 365.035   341.445 106,91 
X-XII 234.542 7.722 53.695 295.959   256.513 115,38 
Укупно: 993.512 33.538 143.975 1.171.025   1.123.295 104,25 

                
2019 963.209 37.172 122.914 1.123.295       

2020/19 103,15 90,22 117,13 104,25       
 

Физички обим производње и испоруке воде остварено је са просечно 33 извршиоца. 
У овај број урачунати су и радници ангажовани као руковаоци пумпних станица, чувари и 
руководиоци радних јединица.  

У 2020. годину на водоводној мрежи отклоњено је 116 квара са ископом као и 811 
интервенција у шахтама по пријави грађана. У тим интервенцијама извршена је замена 
541 вентила као и замена 555 водомера разних пречника.  

У току 2020. године отклоњена су 2 квара на транспортном цевоводу  400 мм као и 
један квар на магистралном цевоводу  500 мм „Сињи Вир- Јаз“. 

У јесењем периоду је због изузетно лоше хидролошке ситуације у нашој и суседним 
општинама дошло до значајног смањења издашности на извориштима „Сињи Вир“, 
„Језава“ и „Кална“, и самим тим је дошло до повременог помањкања воде у систему за 
поједина насеља.  

У црпним станицама урађена су 3 генерална ремонта за шта је утрошено 152 сати 
рада и 58 интервенција са 408 сата рада. 

2. Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода 

У 2020. години на пословима одржавања канализационе мреже није било већих 
проблема. Високопритисна цистерна у овом периоду имала је 464 радних часова и 404 
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интервенције на отпушивању канализације, док је фекална цистерна имала 263 
интервенција на чишћењу септичких јама.  

Пумпна станица је у  2020. години препумпала отпадну воду и упустила у реципијент 
у укупној количини од 859.395 м3, што представља смањење за око 8 % у односу на 
планирану потрошњу за 2020. годину. Потрошња код домаћинства је већа за 7,4 %, а код 
привреде за 25,99 % док је код кућних савета и установа дошло до знатног смањења од 
46,91 % у односу на прошлогодишњу потрошњу.  

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

Квартал 
2020. 

Домаћинства 
KС и 

остали 
Привреда 

Остварено 
2020 

  
Планирано 

2020 
%         

остварења 
I-III 158.917 3.036 22.396 184.349   177.440 103,89 

IV-VI 177.187 2.116 24.045 203.348   193.201 105,25 
VII-IX 210.083 3.933 49.933 263.949   229.142 115,19 
X-XII 176.429 3.873 27.447 207.749   195.757 106,13 

Укупно: 722.616 12.958 123.821 859.395   795.540 108,03 
                

2019 672.850 24.409 98.281 795.540       
2020/19 107,40 53,09 125,99 108,03       

3. Управљање комуналним отпадом  

Извоз и депоновање отпадног материјала у току 2020. 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, 1.310 контејнерa из кућних 
савета, 1347 контејнера из радних организација, 379 контејнера по налогу СО. Акција 
пролећног и јесењег уређења града обухватила је пражњење 527 контејнера. У току 2020. 
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 2020. године вршено је континуално сакупљање амбалажног отпада- ПЕТ 
амбалаже. Осим Књажевца сакупљање ПЕТ амбалаже је вршено и сеоским насељима. У 
2020. години сакупљено је 10,00 тона ПЕТ амбалаже. 

4. Управљање гробљима и сахрањивање и погребна делатност 

У 2020. години су обављенe 251 сахране на оба градска гробља. На Источном гробљу 
извршен је закуп 54 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 2020. године ручно је очишћено 19.637.026 м2, 
машински 5.840.579 м2,  утрошено је 235 сата на прању улица и 4.547 сати рада радника по 
времену. 

Одржавање зелених површина обухватило је ручно чишћење 1.366.451,16 м2 стаза у 
парковима, кошење 595.779,88 м2, уторшено је 3.556 сати рада радника по времену за 
радове у складу са временским условима и планираном динамиком за извршење. 

У току 2020. године вршено је и чишћење наноса ауточистилицом по редовном 
плану и програму који обухвата 48 улице у граду. 

У следећим табелама дат је преглед остварених радова у 2020. години у односу на 
годишњи план. 

Р.б. Назив активности Ј.М. 
Планиране 
количине за 

2020 

Укупно 
I-XII 2020 

1. Ручно чишћење улица и тротоара м2 16.500.000     19.637.026 
2. Машинско чишћење улица м2 10.500.000     5.840.579 
3. Рад ауточистилице на припреми улица час 300     235 
4. Рад радника по времену час 6.600 4.547 
5. Рад радника на прочишћавању јавних површина час 400 1.310 
6. Чишћење наноса м3 20 40 
7. Прање улица час 250 361 
8. Рад ровокопача  час 10 57 
9. Рад камиона час 80 33 
10. Рад мотокултиватора ИМТ-509 час 400 341 
11. Извоз контејнера – прол. и јес. акција ком 900 871 
12. Извоз контејнера – по налогу ком 2.800 3.058 
13. Чишћење ђубријера у граду ком 1  
14. Остали радови и радови по ванредним налозима ком 1  

 

Р.б. Назив активности ЈМ 
Планиране 
количине за 

2020 

Укупно 
 I-XII 2020 

1. Ручно чишћење стаза  м2 1.450.000 1.366.451 
2. Рад радника час 4.000 3.556 
3. Прочишћавање травнатих површина м2 5.200.000 6.925.271 
4. Орезивање ружа ком 1.000 650 
5. Окопавање ружа ком 1.000 501 
6. Окопавање ружа са плевљењем м2 4.000 2.727 
7. Кошење травнатих површина м2 650.000 595.000 
8. Заливање травнатих површина м2 70.000 21.950 
9. Грабуљање травнатих површина м2 60.000 22.357 
10. Орезивање дрвореда ком 120 186 
11. Кресање стабла ком 40 32 
12. Садња сезонског расада (два пута годишње) м2 2.200 2.200 
13. Заливање сезонског расада м2 22.500 10.000 
14. Окопавање и плевљење сезонског расада м2 8.800 8.960 
15. Заливање зелених површина из заливних система уку 1  
16. Садња дендролошких садница - дрвореда ком 120 262 

17. Садња садница ружа ком  843 
18. Остали радови и радови по ванредним налозима уку 1  
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У периоду I–XII 2020. 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 2.200 м2, а засађени материјал је редовно 
одржаван (плевљење и окопавање, укупно 8.960 м2) и заливан по потреби цревом, тамо где 
не постоји подземни иригациони систем (10.000 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 дрвореда лишћара и четинара у граду и засађено 262 садница 
лишћара и четинара и по потреби је вршено заливање новозасађених дрвореда ауто 
цистерном, (15 радних часова); 

Засновани су нови и извршена попуна постојећих ружичњака, приликом чега је 
засађено 843 садница руже; 

Укупно је произведено и реализовано 52.430 комада расада сезонског цвећа, 
намењеног садњи у граду. Целокупна количина расада реализована је садњом на 
предвиђеним јавним површинама; 

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 2 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.  

Tри контролора су за период (01.01.-31.12.) 2020.год. за 260 радна дана и 49 радну 
суботу исконтролисало 4.190 возилa. Неплаћање паркирања повлачи издавање доплатне 
карте у износу од 1.000,00 динара. У току 2020.год су издате 115 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  6/18) чиме се отпочело са обављањем ове 
делатности. Након свих испуњења услова за обављање ове делатности, Општина 
Књажевац је у 2019. години, у оквиру приватног партнерства, реконструисала јавну 
расвету на целој територији општине чиме се и смањио обим посла. 
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У току 2020 године на територији Општине Књажевац замењено је 33 сијалица, 18 
сијаличних грла, 6 заштитних стакала,  уграђено 5 нових стубова са светиљкама и 
постављено 850 м каблова. На додатним пословима је утрошено још 245 радних сати 
електричара, 68 радних сата возила са покретном платформом и при свим захватима 
возило је прешло 630 км. У истом периоду је урађена репарација 6 стуба јавне расвете. 
Крајем године постављена је и новогодишња расвета која је такође део уговора о јавној 
расвети.   

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 одржавање, односно где 
коловози нису од асфалта. 

У табели је дат преглед остварених радова у 2020 год. на зимском одржавању путева: 

Рб Врста радова Јед. Мере: Количина 
1. Рад комбиноване машине са раоником (кашиком) и руковаоцем. час 241,50 
2. Рад камиона са хидрауничким раоником и возачем и вучним посипачем 

соли. 
час 17 

3. Рад грејдера са руковаоцем. час 12 
4. Рад булдозера на чишћењу снега на свим путним правцима. час   
5. Рад полутеретног возила са возачем. час 4 
6. Рад радника путара час 8 
7. Камени агрегат са превозом тона 9,10 
8. Индустриска со са превозом тона 102,94 

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 2020 год. радови су извршени на свим путним правцима по налогу 
надзорног органа. 

У табели је дат преглед остварених радова у 2020 год. на одржавању улица и путева у 
граду и поред локалних путева у Општини Књажевац. 

Рб Врста радова Јед. Мере: Количина 
1. Ручно чишћење пропуста са одвозом материјала колицима на 10 м. м³   
2. Машинско чишћење банкина грејдером са гурањем материјала поред 

пута. 
м  

3. Машинско чишћење одводних јаркова 90% машински и 10% ручно са 
одбацивањем материјала на страну (просечно 0,3  м3/м'). 

м 250,00 

4. Рад  грејдера на гурању материјала. час   
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5. Рад  комбиноване машине на ископу материјала III и  IV категорије са 
гурањем до 20 м. У цену рада машине обухватити 
пресељење од насеља до насеља. 

час 211,50 

6. Ископ, утовар, превоз, разастирање и сабијање материјала IV и V 
категорије из локалног позајмишта за санацију путева и насипа са 
транспортом на  даљину.  

    

  0-5 km м³ 557,00 
  5-10 km м³ 268,00 
7. Набавка, превоз, разастирање и сабијање шљунка за поправку 

неасфалтираних локалних путева на даљину 10-20 км. 
м³ 410,00 

8. Набавка, превоз, разастирање и ваљање до потребне збијености камене 
дробине за поправку неасфалтираних локалних путева на даљину 10-20 
км. 

м³   

9. Набавка и уградња армирано-бетонске цеви на подлози од песка. Цена 
обухвата: ископ, набавку, уградњу и затрпавање цеви просејаним 
шљунком 0-31, сабијањем истог. 

    

  Ф 400 м 10,00 
  Ф 600 м 29,00 
  Ф 800 м   

10. Израда потпорних зидова висине највише до 2,0 м, од армираног бетона, 
МБ 25 у двостраној оплати. У јединичну цену обухватити евентуално 
уклањање постојећег бетонског зида, ископ земље, набавку и израду 
двостране оплате, набавку и уградњу бетона и мрежасте арматуре по 
прорачуну, израду каменог набачаја иза зида и затрпавање зида 
материјалом из ископа. 

м³ 12,22  

11. Израда канала за одвод атмосферске воде у Трговишту, од бетона МБ 
25, габарита 0,5 х 0,2м, дужине Л= 40м. У цену обухватити ископ земље, 
израду подлоге од шљунка, потребну оплату и набавку и уградњу бетона. 

м³   

12. Набавка материјала за израду плочастих пропуста по захтеву Месних 
заједница које саме изводе радове под надзором Предузећа. 

ком   

13. Кошење траве ручно тримером м2 8.500,00 
14. Ручно сечање густог шибља са одлагањем на страну, ван коловоза и 

банкина 
м2 24.480,00 

15. Ручно сечење густог шибља са утоваром и превозом на 1 км м2 21.100,00 
16. Кошење траве са банкинама самоходном моторном косачицом м2 349.820,00 

 

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.  

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.  

Због ситуације настале услед вируса COVID19 организован је само један вашар 
(27.03.) у протеклој години. 

10. Остале делатности 

У периоду I - XII месец 2020. године, у оквиру инвестиционих радова извршено је 
укупно 82 прикључка од којих 30 на водоводну мрежу, а 52 на канализациону мрежу. 

У оквиру инвестиционог одржавања извршена је реконструкција 6 дотрајалих 
водоводних прикључака са неопходним земљаним радовима и заменом цеви. Укупна 
дужина замењених цеви је 85 м.  
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На основу уговора, анекса уговора и анекса II уговора са СО Књажевац у вези радова 
на инвестиционом одржавању водоводних линија, извршена je реконструкција 
водоводних линија у Књажевцу и то у улицама: 22. Децембар, пречника ДН 200 мм у 
дужини од 600м за коју набављен материјал у предходној години и обухваћен је 
претходним уговором; Књаза Милоша у Књажевцу, у дужини од 245м и пречника ДН 
160мм. У насељу Подвис у дужини од 280м и са пречником ДН 90мм. 

Извршена је и доградња водоводних линија за два насеља: насеље Главичица у 
Књажевцу у дужини од 385м и пречника 63мм и за насеље Просеница у дужини 1300мм 
пречника ДН 110мм.     

Крајем 2019. године посебним уговором са СО Књажевац уговорено је извођење 
радова на изградњи водовода са пумпном станицом у селу Штитарац укупне дужине трасе 
од 971,55м и реконструкцији водоводне мреже у Кренти. У току 2020. године радови су 
реализовани.  

На основу уговора са СО Књажевац у вези извршења Програма уређивања 
грађевинског земљишта општине Књажевац за 2020 годину у делу V изградње зграда и 
објекта, Уговор обухвата изградњу канализације у зони базена, ИЗ Дајчевица, ул. Лоле 
Рибара, ул. Боре Станковића, ул. 7. Јули, у Трговишту као и изградњу атмосферске 
канализације у ул. Бобијева и ул. Књаза Милоша.  

Од тога је у 2020. години реализовано: Атмосферска канализација у ул. Књаза 
Милоша, Фекална канализација у ул. Књаза Милоша- крак, Фекална канализација у 
Трговишту и у ул. Лоле Рибара. 

У оквиру програма водоснабдевања и канализације у општинама средње величине 
Програма V, KFW банке, започете су активности на раелизацији мере која предвиђа 
раконструкцију магистралног цевовода „Сињи Вир- Јаз“ у дужини од 4,2 км, са цевима од 
дуктила ДН 500 мм. Радови су отпочели почетком новембра 2019. године, а завршени су 
крајем 2020. године и цевовод је пуштен у рад.  

Делимично су реализовани и пројекти за инсталацију СКАДА система и уштеду 
електричне енергије (замена пумпи у П.С., уградња фреквентних регулатора итд.) коначна 
реализација пројеката се очекује почетком 2021. године. 

Служба одржавања обавила је 2 генерална ремонта и 137 интервенција на возилима, 
за шта је утрошено, укупно 1146 сати рада.   

У периоду I – XII 2020.године у оквиру редовних активности (основни 
показатељи) службе за правне и опште послове - људске ресурсе. 

- У деловодни протокол предузећа евидентирано је 2040 предмета (аката) и иста су 
стављена у рад, разведена, класификована и архивирана. 

- Одржане су 14 седнице Надзорног одбора од тога 7 (седам) редовним заседањем, а 7 
(седам) телефонским путем, обрађено је укупно 134 Одлука Надзорног одбора у вези 
поднетих приговора корисника комуналних услуга; 

- Закључени су Анекси Уговорa о раду под измењеним условима између запослених у 
ЈКП ''Стандард'' Књажевац и послодавца ЈКП '' Стандард'' Књажевац; 

- Донет је План мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености 
полова у ЈКП “Стандард“ Књажевац за 2020. годину, као и Извештај о спровођењу 
истог за 2019. годину; 
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- У току 2020. године донет је Правилник о изменама и допунама Правилника о 
организацији и систематизацији послова (радних места) у ЈКП „Стандард“ Књажевац, 
број 1495 од 12.10.2020.године; 

- У току 2020. године обрађена је документација и закључени Уговори о обављању  
привремених и повремених послова у циљу радног ангажовања 18 незапослених лица 
са евиденције Националне службе за запошљавање без квалификација, ради 
спровођења јавног рада и то: за Пројекат уређења површина испред јавних установа 
(школа, обданишта, болнице) на територији општине Књажевац ангажована су 3 (три) 
лица-особе са инвалидитетом, за Пројекат одржавање и уређење гробних поља и 
уређење прилазних стаза на Источном и Западном гробљу у Књажевцу и сеоским 
гробљима на територији општине Књажевац ангажована су 5 (пет) лица, за Пројекат 
уређења паркова и одржавање јавних и зелених површина и засада на територији 
општине Књажевац ангажована су 5(пет) лица и за Пројекат уређење и заштита 
објеката водоснабдевања на територији општине Књажевац ангажована су 5 (пет) лица 
са евиденције НСЗ.  

- Спроведен је поступак обраде документације за 5 запослена којима је радни однос     
престао по основу остваривања права на старосну пензију сходно Закону о пензијском 
и инвалидском осигурању, један запослени је у 2020. години преминуо, једном 
запосленом је радни однос престао отказом Уговора о раду због проглашења као 
технолошког вишка; 

- У току 2020. године донете су 109 Одлуке директора предузећа ЈКП ''Стандрад'' 
Књажевац; 

- Донета су 319 Решења из области радних односа; 
- У току 2020. године спроведен је поступак извршења за једног корисника комуналних 

услуга-правног лица ради наплате дуговања на име извршених комуналних услуга за 
испоручену воду и извоз комуналног отпада „Селекта“ МС Књажевац; 

- У току 2020. године издате су 142 Потврде; 
- У току 2020. године донет је план за коришћење годишњих одмора запослених за 2021. 

годину; 
- У току 2020. године у предузећу ЈКП „Стандард“ Књажевац 3 лаке повреде на раду. 
- У току 2020.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 2021. године за октобар- 
децембар за 2020.годину.  

- У току 2020. године спроведене су јавне набавке и закључени Уговори по Плану јавних 
набавки за 2020. годину и то: 

Јавне набавке мале вредности: ауто гуме, баждарење водомера, ремонт- четке за 
ауточистилицу, електро материјал, грађевински агрегати, средства и опрема личне 
заштите, хемијски преглед воде- контрола  квалитета воде за пиће и отпадних вода, 
аутоподизач -половни, нисконосећа приколица-половна, грађевинска машина ваљак -
половни. 

Јавне набавке велике вредности: водоводни материјал обликован у 9 партија, нафтни 
деривати за моторна возила путем картица, електрична енергија, радови на изградњи 
управне зграде ЈКП “Стандард“ Књажевац-столарски радови партија 1 алуминијумска 
столарија. 

Набавке на које се Закон не примењује: ауто електрика, уља и мазива, лежајеви,  
разни материјал, гумарски производ, универзални материјал -гумарски производ и разни 
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материјал, ревизија финансијског извештаја, канцеларијски материјал и осигурање 
средстава. 

II.    ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЕРИОД I-XII 2020. 

У периоду I-XII 2020. године остварено је 268.962.399,52 динара прихода и 
268.758.913,79 динара расхода, што је довело до позитивног финансијског резултата од 
203.485,73 динара. 

Приходи за I-XII 2020 у односу на прошлу годину повећани су за 4,26%, док су 
трошкови такође повећани за 4,50%.  

Комуналне делатности индивидуалне комуналне потрошње као основне 
делатности у укупним приходима ЈКП “Стандарда” учествују са 70,75%, док расходи 
износе 77,72% од укупних расхода. У односу на исти период прошле године приходи су 
повећани за 5,95%, док су расходи повећани за 6,18%. Укупан износ губитка код 
комуналних делатности индивидуалне комуналне потрошње износи 18.579.105,38 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 процентима 
дати су у табелама 3-6. 

Приходи из делатности „Снабдевање водом за пиће“ износе 95.924.654,00 динара  
и повећани су за 6,31% у односу на 2019 годину, док расходи износе 112.321.588,60 
динара, односно повећани су за 0,45%. У структури трошкова ове обрачунске јединице 
најзначајнија ставка су зараде у износу од 30.424.682,35 динара, односно у процентима то 
износи 27,26% и режијски трошкови који износе 31.860.840,49динара, односно 28,54% од 
укупних трошкова ове обрачунске јединице.  

Делатност „Пречишћавање и одвођење атмосферски и отпадних вода и фекална 
цистерна“ остварило је приходе од 24.925.490,80 динара, односно приходи су у односу  на 
исти период прошле године повећани за 5,16%, док су  расходи већи у односу на прошлу 
годину за 7,93%. У структури ове обрачунске јединице највеће учешће имају 
нематеријални трошкови у износу од 15.081.323,89 динара односно 43,11% од укупних 
трошкова ове обрачунске јединице. 

Делатност „Управљање комуналним отпадом и ПЕТ амбалажа“ остварило је 
приходе од 62.283.121,32 динара што је за 3,76% више у односу на прошлу годину за исти 
период, док расходи износе 66.054.112,77 динара, односно  расходи су већии за 13,14 % у 
односу на прошлу годину. У структури трошкова ове обрачунске јединице највеће је 
учешће режијских трошкова са 28.710.499,10 динара, односно 43,91%, а затим следе 
трошкови зарада који износе 13.132.598,74 динара, односно 20,08% од укупних трошкова.  

Делатност „Управљање гробљима и сахрањивање и погребна делатност“ 
остварила је приходе од 7.160.409,13 динара. Приходи су повећани за 26,63% у односу на 
исти период прошле године, док расходи износе 9.542.914,56 динара и повећани су за 
34,42%. Највеће учешће у расходима ове обрачунске јединице имају трошкови режије који 
износе 3.158.653,64 динара, односно 43,68% и трошкови зараде који износе 3.026.046,49 
динара, односно 41,85% од укупних трошкова. 

Комуналне делатности заједничке комуналне потрошње су у овом периоду 
негативно пословале и оствариле губитак од 1.594.356,89 динара. Обрачунске јединице 
„Одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина 
и производња цвећа“ дошло до повећања прихода за 8,21% и повећања трошкова за 
26,73%, остварен је позитиван финансијски резултат од 3.192.448,47 динара. Обрачунска 
јединица "Управљање јавним паркиралиштима" остварила је приходе у износу од 
495.957,54 динара и трошкове у износу од 4.313.784,72 динара, односно негативан 
резултат у износу од 3.817.827,18 динара. Трошкови у износу од 3.658.615,46 динара 
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односе се на зараде радника. Обрачунска јединица „Обезбеђивање јавног осветљења“ 
остварила је приход од 1.503.243,02 динара као и расход од 1.405.443,13динара, док је 
обрачунска јединица „Одржавање улица и путева“ остварила приход од 6.441.831,92 
динара и расход од 7.624.462,75 динара. 

Остале делатности су у целини пословале са позитивним финансијским резултатом  
од 20.376.948 динара, првенствено због позитивног пословања оствареног у обрачунској 
јединици „Изградња комуналних објеката, постављање, поправка и одржавање 
инсталација“ у износу од 25.689.450,87 динара. 

„Управљање пијацама“ остварило је негативан резултат у износу од 5.427.564,05 
динара из разлога што пијаца због неповољне епидемиолошке ситуације није радила један 
дужи период. Приходи су смањени за 67,01% док су  расходи повећани за 8,81%. У овој 
послоној години због епидемиолошке ситуације изазване корона вирусом нисмо били у 
могућности да реализујемо ни један од вашара што је знатно утицало на смањење прихода 
ове обрачунске јединице. 

 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 115.061,18 динара. 

Фактурисана реализација (Фактурисано и наплаћено закључно са 31.12.2020 године ) 

До краја 2020 године укупно је фактурисано 509.911.959,21 динара са ПДВ-ом, а у 
истом периоду наплаћено је 254.862.672,50динара, од тога од привреде је наплаћено 
128.634.972,57 динара, а од грађана 126.227.699,93 динара. Од укупно ненаплаћеног 
износа заједно са дуговањима из претходних година од 255.049.286,71 динара, привреда 
дугује 85.931.589,06 динара, док грађани нису измирили своје обавезе у износу од 
169.117.697,65 динара.  

 
Дуговање Скупштине општине и установа које се финансирају из буџета 

на дан 31.12.2020. године 
Назив Дуговање до 

31.12.2019 
Фактурисано од 

I - XII 2020 
Наплаћено од 

I - XII 2020 
Остаје дуговање 

Скупштина општине 13.418.948,39 82.570.198,61 73.787.888,63 22.201.258,37 
Развој 3.766,45 51.230,10 51.231,50 3.765,05 
ОШ Вук Караџић 4.235,69 60.543,04 60.817,15 3.961,58 
ОШ Каплар 27.257,34 250.862,30 226.575,57 51.544,07 
ОШ Дубрава 12.015,52 81.443,01 86.977,25 6.481,28 
ОШ Младост  6.783,25 36.907,70 33.993,87 9.697,08 
Техничка школа 31.459,34 252.866,71 208.830,36 75.495,69 
Гимназија 55.144,44 60.526,00 53.578,17 62.092,27 
Бајка 658.698,19 600.221,39 1.027.843,27 231.076,31 
Музеј 3.905,53 60.698,76 59.190,12 5.414,17 
Дом културе  31.873,62 137.464,37 134.926,88 34.411,11 
Музичка школа                 3.202,33 36.187,80 36.429,27 2.960,86 
Агенција за развој СО Књажевац 85.741,20 1.458.437,44 65.554,97 1.478.623,97 
Укупно 14.343.031,29 85.657.587,23 75.833.837,01 24.166.781.51 

 

Дуговање Месних заједница које се финансирају из буџета Општине Књажевац на 
дан 31.12.2020 године је 9.192.439,12динара. Појединачни преглед дуговања дат је у 
табели испод: 

Назив МЗ Дуговање Назив МЗ Дуговање 
МЗ Балановац 1.910.736,24                                                                                                                           МЗ Јаковац 43.242,54 
МЗ Васиљ 88.797,34 МЗ Понор 114.696,24 
МЗ Грезнa 17.633,00 МЗ Минићево 199.818,65 
МЗ Г.Зуниче 458.249,99 МЗ Вина 430.501,40 
МЗ Минићево 143.283,20 МЗ Орешац - Подвис 52.899,00 



 11

МЗ Потркање 52.899,00 МЗ Бучје 52.899,00 
МЗ Подвис 105.798,00 МЗ С.Топла 0,00 
МЗ Саставак 35.266,00 МЗ Дебелица 200.223,00 
МЗ Дубрава -1.789,23 МЗ Ргоште 1.040.162,35 
МЗ Ттговиште 535.826,07 МЗ Витковац 35.266,00 
МЗ Равна 35.266,00 МЗ Штрбац 71.826,20 
МЗ Јаковац 52.899,30 МЗ Валевац 619.671,00 
МЗ Б.Поток 0,00 МЗ Булиновац 125.267,31 
МЗ Јелашница 52.899,00 МЗ Подвис 103.683,67 
МЗ Д. Каменица 32.747,00 МЗ Кална 1.145,26 
МЗ Црни Врх 75.570,00 МЗ Кална 56.926,52 
МЗ Врвтовац 16.373,50 МЗ Јелашница 14.712,97 
МЗ Петруша 35.266,00 МЗ Б.Бериловац 40.304,00 
МЗ Штипина 35.266,00 МЗ Ћуштица 8.816,50 
МЗ Кална 252.346,50 МЗ Каличина 632.266,00 
МЗ Глоговац 0,00 МЗ Главичица 93.204,22 
МЗ Д.Зуниче 52.899,00 МЗ Штитарац 547.273,60 
МЗ Трновац 0,00 МЗ Причевац 8.694,00 
МЗ Лепена 270.674,80 МЗ Д.Соколовица 52.899,00 
МЗ Г.Каменица 49.120,50 МЗ Г.Соколовица 300.695,68 
МЗ Дреновац 37.317,80 МЗ Н.Корито 0,00 

Фактурисано у 2020. години Скупштини Општине укупно:82.570.198.61           
динара, а од тог износа: 

Управљање комуналним отпадом 9.873.139,88 дин 
Одржавање чистоће на површинама јавне намене 16.691.343,37 дин 
Одржавање јавних зелених површина 11.985.583,44 дин 
Снабдевање водом за пиће 2.021.858,38 дин 
Производња и продаја саксијског резаног цвећа саксијске 
земље и осталог 

5.082.035,20 дин 

Изградња комуналних објеката, постављање, поправка и 
одржавање инсталација 

18.405.074,26 дин 

Одржавање улица и путева 7.657.230,60 дин 
Обезбеђење јавног осветљења 1.803.891,62 дин 
Остало   9.050.041,86 дин 
Укупно: 82.570.198.61 дин 
 
Највеће учешће у дуговањима привреде имају следећа предузећа: 
 
            по рачунима  у стечају или утужено 

Џервин ДОО                        1.999.669,70 дин 
Агенција за развој СО         1.478.623,97 дин 
Ерозија                                    682.091,76 дин   
Хидрокоп инжињеринг         628.499,73 дин 
ИМТ Фабрика . 14.378.725,62 дин 
АД Тина у стечају                  406.505,13 дин                            11.335.824,84 дин 
Деметра ДОО                          628.455,17 дин  
Здравствени центар                672.486,59 дин 2.907.441,78 дин 
ДОО Селекта                          282.297,63 дин                                592.552,15 дин 
СПС                                         824.310,05 дин 
Укупно:                                7.602.939,73дин                          29.214.544.39 дин 

Дуговања ових девет предузећа износе 42,84% 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: 

Хотел Срна 550.349,66 дин Спортски савез 276.423,24 дин 
ФПМ Пољооп. 492.075,69 дин  Боха ДОО 220.467,98 дин 
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Мари лине 237.245,76 дин УР Стара план. 381.489,82 дин 
Удр.привред. 309.202,24 дин Меглио Домани 141.436,72 дин 
UR Castello 313.033,67 дин УР Стара бар. 194.875,43 дин. 

У 2020. години било je утужења за 1 предузећe у износу од 356.463,94 динара. 

  Обавезе: 
Укупне обавезе према добављачима износе 32.087.458,07 динара од тога највеће су 

обавезе према : 

- Електротимок Зајечар  9.126.442,67 дин 
- EПС Снабдевање Београд 4.206.026,45 дин 
- Кипер Транс Доо Кнјажевац  2.440.218,00 дин 
- Транскоп Р Доо Сврљиг 2.118.800,00 дин 
- Текон техноконсалтинг Београд  2.000.000,00 дин 
- Ама систем Ниш 1.500.000,00 дин 
- Мима Комерц Доо Београд  1.038.946,30 дин 
- Процес 019 Књажевац  1.027.973,03 дин 
- Чајка М  Доо Чачак   983.402,40 дин 
- Кнез Петрол Доо Батајница  933.994,97 дин 
- Пештан Доо Буковик 824.252,40 дин 
- Армас Сопот  741.882,00 дин 
- Михајловић Доо Параћин 682.451,06 дин  
- Алиахис Доо Ниш 658.342,00 дин 
- Мастер Хоусе Доо Књажевац  439.621,00 дин 
- Милош Стојановић Пр Књажевац   355.611,20 дин 
- Механика Вељковић Књажевац  349.832,86 дин 
- Метал Багатела Доо Књажевац  337.300,77 дин 
- СЗТР Мрамор Књажевац 335.610,03 дин 
- Завод за јавно здравље Тимок Зајечар 313.500,00 дин 
- Атлантик ПР Г.Барбеш 300.602,40 дин 
- Флуо електро Доо Ниш 298.431,30 дин 
- Транскоп  Доо Параћин 260.600,10 дин 
- Стандард Траде Доо Земун 223.520,00 дин 
- Доо Подвис КБЦ –Књажевац  197.554,77 дин 
- МЦ Гроуп енигма Крушевац  196.416,00 дин 
- Ауто Мг Коммерц Ниш                                                              196.126,36 дин    
 

Обавезе за водни допринос износе 2.787.103,14 динар. 
 
Обавезе према радницима односе се на зараду за децембар 2020. год. у износу од 

10.061.027,55 динара.  
    

   Обавезе за кредите до 31.12.2020. године износе 104.918.436,39 динара и то: 
      - Немачке развојне банке KFW 93.550.522,65 динара, 
      - Застава Истрабенз  лизинг .2.874.980,51 динар и  
      - Комерцијална банка 8.492.933,23 динара. 
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Ознака ОЈ Обрачунска јединица Приходи Расходи Разлика

I-III УКУПНО 268.962.399,52 268.758.913,79 203.485,73

I
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
ИНДИВИДУАЛНЕ КОМУНАЛНЕ 
ПОТРОШЊЕ

190.293.675,24 208.872.780,62 -18.579.105,38

01-29 Снабдевање водом за пиће 95.924.654,00 112.321.588,60 -16.396.934,60

31-32
Пречишћавање и одвођење 
атмосферски и отпадних вода и 
Фекална цистерна

24.925.490,80 20.954.164,70 3.971.326,10

51
Управљање комуналним отпадом 
и пет амбалажа

62.283.121,32 66.054.112,77 -3.770.991,45

52
Управљање гробљима и 
сахрањивање и погребна 
делатност 

7.160.409,13 9.542.914,56 -2.382.505,43

II
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРОШЊЕ

41.119.257,36 42.713.614,25 -1.594.356,89

53, 54, 63

Одржавање чистоће на 
површинама јавне намене и 
одржавање јавних зелених 
површина и производња цвећа

31.927.367,54 28.734.919,07 3.192.448,47

55
Управљање јавним 
паркиралиштима

495.957,54 4.313.784,72 -3.817.827,18

59 Обезбеђивање јавног осветљења 1.503.243,02 1.405.443,13 97.799,89

60, 65 Одржавање улица и путева 6.441.831,92 7.624.462,75 -1.182.630,83

ЗОО хигијена 750.857,34 635.004,58 115.852,76

III ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ 37.549.466,91 17.172.518,92 20.376.948,00
56 Управљање пијацама 1.650.826,75 7.078.390,81 -5.427.564,05

61
Изградња комуналних објеката, 
постављање, поправка и 
одржавање инсталација

35.231.626,89 9.542.176,02 25.689.450,87

64 Великопродаја 667.013,27 551.952,09 115.061,18

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА ЈКП “СТАНДАРД” НА ДАН 31.12.2020 год.

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА ЈКП „СТАНДАРД“ НА ДАН 
31.12.2020 год. 

Табела 1 
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Ознака ОЈ Обрачунска јединица Приходи Расходи Разлика

I-III УКУПНО 257.975.202,02 257.184.749,00 790.453,02

I
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
ИНДИВИДУАЛНЕ КОМУНАЛНЕ 
ПОТРОШЊЕ

179.614.105,32 196.714.660,00 -17.100.554,68

01-29 Снабдевање водом за пиће 90.229.028,53 111.816.596,71 -21.587.568,18

31-32
Пречишћавање и одвођење 
атмосферски и отпадних вода и 
Фекална цистерна

23.703.200,05 19.414.404,68 4.288.795,37

51
Управљање комуналним отпадом 
и пет амбалажа

60.027.220,58 58.384.090,96 1.643.129,63

52
Управљање гробљима и 
сахрањивање и погребна 
делатност 

5.654.656,15 7.099.567,65 -1.444.911,49

II
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРОШЊЕ

47.169.262,00 37.515.477,29 9.653.784,71

53, 54, 63

Одржавање чистоће на 
површинама јавне намене и 
одржавање јавних зелених 
површина и производња цвећа

29.506.172,79 22.674.517,82 6.831.654,97

55
Управљање јавним 
паркиралиштима

778.574,77 4.188.501,63 -3.409.926,86

59 Обезбеђивање јавног осветљења 3.435.938,69 3.021.323,83 414.614,86

60, 65 Одржавање улица и путева 13.122.126,50 7.306.025,68 5.816.100,82

ЗОО хигијена 326.449,25 325.108,33 1.340,92

III ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ 31.191.834,70 22.954.611,71 8.237.222,99
56 Управљање пијацама 5.003.392,23 7.762.606,14 -2.759.213,91

61
Изградња комуналних објеката, 
постављање, поправка и 
одржавање инсталација

25.461.743,12 14.662.679,32 10.799.063,80

64 Великопродаја 726.699,35 529.326,25 197.373,10

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА ЈКП “СТАНДАРД” НА ДАН 31.12.2019 год.

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА ЈКП „СТАНДАРД“ НА ДАН 
31.12.2019 год. 

                                                                                                                Табела 2 
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Табела 3

Врста трошка 
2019                      
I - XII

2020                     
I - XII

Индекс
Структ. у %       
I -XII 2019

Структ. у %       
I -XII 2020

Енергија 16.853.098,38 16.814.247,16 1,00 15,07% 15,06%

Материјални 8.420.446,25 12.611.873,62 1,50 7,53% 11,30%

Осигурање 1.802.528,67 1.885.750,00 1,05 1,61% 1,69%

Амортизација 7.908.914,97 6.860.308,34 0,87 7,07% 6,15%

Нематеријални 26.248.211,18 11.159.661,89 0,43 23,47% 10,00%

Зараде 21.293.022,24 30.424.682,35 1,43 19,04% 27,26%

Режија 29.290.375,02 31.860.840,49 1,09 26,20% 28,54%

Укупно 111.816.596,71 111.617.363,85 1,00 100,00% 100,00%

Табела 4

Врста трошка 
2019                      
I - XII

2020                     
I - XII

Индекс
Структ. у %       
I -XII 2019

Структ. у %       
I -XII 2020

Енергија 961.993,57 1.452.806,55 1,51 4,96% 4,15%

Материјални 1.167.848,11 727.178,76 0,62 6,02% 2,08%

Осигурање 204.498,15 167.340,00 0,82 1,05% 0,48%

Амортизација 2.116.765,69 2.298.601,22 1,09 10,90% 6,57%

Нематеријални 956.426,17 15.081.323,89 15,77 4,93% 43,11%

Зараде 2.292.251,31 2.510.629,16 1,10 11,81% 7,18%

Режија 11.714.621,68 12.742.673,74 1,09 60,34% 36,43%

Укупно 19.414.404,68 34.980.553,32 1,80 100,00% 100,00%

Табела 5

Врста трошка 
2019                      
I - XII

2020                     
I - XII

Индекс
Структ. у %       
I -XII 2019

Структ. у %       
I -XII 2020

Енергија 5.374.997,27 4.222.196,23 0,79 9,21% 6,46%

Материјални 3.001.779,33 1.800.939,72 0,60 5,14% 2,75%

Осигурање 993.731,61 918.638,00 0,92 1,70% 1,40%

Амортизација 5.088.093,07 4.141.798,96 0,81 8,71% 6,33%

Нематеријални 6.642.764,94 12.460.253,12 1,88 11,38% 19,06%

Зараде 10.888.528,20 13.132.598,74 1,21 18,65% 20,08%

Режија 26.394.196,54 28.710.499,10 1,09 45,21% 43,91%

Укупно 58.384.090,96 65.386.923,87 1,12 100,00% 100,00%

Управљање гробљима и сахрањивање и погребна делатност Табела 6

Врста трошка 
2019                      
I - XII

2020                     
I - XII

Индекс
Структ. у %       
I -XII 2019

Структ. у %       
I -XII 2020

Енергија 152.835,18 166.582,25 1,09 2,15% 2,30%

Материјални 319.297,93 258.624,74 0,81 4,50% 3,58%

Осигурање 202.402,02 133.600,00 0,00 2,85% 1,85%

Амортизација 16.904,46 12.917,18 0,00 0,24% 0,18%

Нематеријални 627.271,47 474.986,44 0,76 8,84% 6,57%

Зараде 2.877.036,47 3.026.046,49 1,05 40,52% 41,85%

Режија 2.903.820,12 3.158.653,64 1,09 40,90% 43,68%

Укупно 7.099.567,65 7.231.410,74 1,02 100,00% 100,00%

3) нематеријални трошкови: трошкови обезвређивања потраживања од купаца износе укупно 11.915.276,20
динара, од чега се на снабдевање водом за пиће односи 2.492.559,95 на пречишћавање и одвођење
атмосферских и отпадних вода 635.670,49 на управљање комуналним отпадом 8.903.003,97 на управљање
гробљима и сахрањивање -37.698,30 динара и остатак од -78.259,91 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 2019 години

Привреда Физичка лица Фактурисано до 31.12.2020 Наплаћено до 31.12.2020 Ненаплаћено 31.12.2020

Пренето 2019
Фактурисано 

2020
Укупно Пренето 2019 Камата     2020

Фактурисано 
2020

Укупно
Прив.и физ. лица 

2020
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

42.685.146,56 29.187.703,14 71.872.849,70 116.410.772,33 8.381.930,63 85.472.646,57 210.265.349,53 123.042.280,34 114.660.349,71 282.138.199,23 29.083.103,38 84.799.533,02 113.882.636,40 42.789.746,32 125.465.816,51 168.255.562,83

2
51 Управљање комуналним отпадом и пет 
амбалажа

14.415.258,00 31.966.068,89 46.381.326,89 33.507.347,74 2.390.752,59 28.007.769,15 63.905.869,48 62.364.590,63 59.973.838,04 110.287.196,37 26.787.161,22 28.262.425,34 55.049.586,56 19.594.165,67 35.643.444,14 55.237.609,81

3
52 Управљање гробљима и сахрањивање и 
погребна делатност 

337.176,48 159.368,22 496.544,70 2.181.004,29 9.194.049,32 11.375.053,61 9.353.417,54 9.353.417,54 11.871.598,31 155.876,00 9.163.053,81 9.318.929,81 340.668,70 2.211.999,80 2.552.668,50

4
53, 54, 63 Одржавање чистоће на површинама јавне 
намене и одржавање јавних зелених површина и 
производња цвећа

6.819.500,13 37.975.140,66 44.794.640,79 37.975.140,66 37.975.140,66 44.794.640,79 41.565.433,82 41.565.433,82 3.229.206,97 3.229.206,97

6 55 Управљање јавним паркиралиштима 630.661,41 440.126,47 1.070.787,88 4.847.847,63 118.790,82 4.966.638,45 558.917,29 558.917,29 6.037.426,33 392.950,92 24.000,00 416.950,92 677.836,96 4.942.638,45 5.620.475,41

7 Обезбеђивање јавног осветљења 985.249,68 1.803.891,62 2.789.141,30 1.803.891,62 1.803.891,62 2.789.141,30 2.293.541,60 2.293.541,60 495.599,70 495.599,70

8 Одржавање улица и путева 1.914.684,00 7.657.230,60 9.571.914,60 7.657.230,60 7.657.230,60 9.571.914,60 9.571.914,60 9.571.914,60

9 Зоо хигијену 119.340,60 914.428,81 1.033.769,41 914.428,81 914.428,81 1.033.769,41 852.924,72 852.924,72 180.844,69 180.844,69

9 56 Управљање пијацама 248.693,09 94.680,00 343.373,09 145.619,00 1.132.152,00 1.277.771,00 1.226.832,00 1.226.832,00 1.621.144,09 277.582,00 1.136.035,00 1.413.617,00 65.791,09 141.736,00 207.527,09

10 61 Инвестициони радови 6.828.756,00 28.596.608,22 35.425.364,22 279.395,18 2.889.047,33 3.168.442,51 31.485.655,55 31.485.655,55 38.593.806,73 17.031.960,31 2.676.040,86 19.708.001,17 18.393.403,91 492.401,65 18.885.805,56

11 Великопродаја 235.473,05 551.376,00 786.849,05 146.567,40 239.705,60 386.273,00 791.081,60 791.081,60 1.173.122,05 622.524,00 166.611,90 789.135,90 164.325,05 219.661,10 383.986,15

УКУПНО 75.219.939,00 139.346.622,63 214.566.561,63 157.518.553,57 10.772.683,22 127.054.160,79 295.345.397,58 277.173.466,64 266.400.783,42 509.911.959,21 128.634.972,57 126.227.699,93 254.862.672,50 85.931.589,06 169.117.697,65 255.049.286,71

ЈКП "Стандард"

Омил Ранђеловић, дип.инж.маш.

П Р Е Г Л Е Д 
Фактурисане и наплаћене реализације на дан 31.12.2020

Обрачунска јединица

Р
ед

н
и

 б
р

ој

 

 


