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I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ 

 

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Услуга“  Оџаци 

Седиште: Оџаци, Железничка  45 

Претежна делатност:  3600 – Скупљaње, пречишћавање и дистрибуција воде  

Матични број: 08063753 

ПИБ: 101429529 

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије 

 

 

Делатности јавног предузећа  “Услуга“ Оџаци су:  

3600 - Скупљaње, пречишћавање и дистрибуција воде  

3811 – Скупљање отпада који није опасан 

4931 – Градски и приградски копнени превоз путника 

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: (описати делатности за које је јавно 

предузеће/друштво капитала регистровано) 

 

 

 

Годишњи програм пословања:  

• Програм пословања  ЈКП Услуга Оџаци за 2022.годину број 2-2-НО/21 од 

29.11.2021.године усвојен од стране оснивача дана 17.12.2021.године, Службени 

лист општине Оџаци број 23/2021– Сагласност Скупштине општине  Оџаци број 

06-89-1/2021-II од 17.12.2021.године. 
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II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 

Предузеће се финансира из сопствених средстава и остварује приходе по основу пружених 

услуга грађанима и правним лицима на територији општине Оџаци  за испоручену воду, 

одвођење отпадних вода у Оџацима, извоз смећа, погребне услуге, димничарске услуге, 

пијачне услуге. 

Услуге на одржавању и чишћењу јавних и зелених површина, чишћењу јавних површина, 

зоохигијене, уређење и одржавање месних гробаља у општини Оџаци пружају се и 

спроводе по основу усвојених Програма за пословну годину и у оквиру предвиђених 

средстава у буџету општине Оџаци. За наведене услуге предузеће остварује приходе из 

средстава буџета општине Оџаци. Радови на овим пословима се изводе у договору са 

оснивачем и то по испостављеним радним налозима. 

 

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА 

1. БИЛАНС УСПЕХА 

А.Укупни пословни приходи за период 01.01.-31.03.2022.године на позицији АОП 1001 

чине: приход од продаје робе на домаћем тржишту (погребна опрема) у износу од 1.430 

хиљада динара, АОП 1005 приходи од продаје производа и услуга  на домаћем тржишту ( 

услуга испоруке  воде за домаћинства, извоз смећа,  канализација, пијачарина, укоп, 

одржавање  чистоће и зеленила – јавне површине у општини Оџаци , уређење и 

одржавање месних и сточних гробаља и јавни ванлинијски превоз ученика средњих школа 

у износу од 50.552 хиљада динара. 

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација АОП 1011  за, одржавање еко чесми 

на територији општине Оџаци  конто 640 и други пословни приходи чине приходи од 

закупнина – пијачни, пословни и стамбени простор конто 650 у укупном износу од 734 

хиљада динара.  

Укупни реализовани пословни приходи износе  52.716 хиљада динара. 

Б. Укупни пословни расходи за период 01.01.-31.03.2022.године на позицији АОП 1013 

 обухватају  трошкове  условљене стварањем прихода од продаја и укључују: набавну 

вредност продате робе у малопродајном објекту у Оџацима – погребна опрема  у износу 

од 1.087 хиљада динaра , трошкови материјала (водоводни материјал, електроматријал, 

трошкови материјала за одржавање хигијене, канцеларијски материјал, трошкови 

резервних делова и једнократног отписа алата и инвентара, трошкови горива, уља и 

мазива  и електричне енергије у износу од 13.089 хиљада динара ;  трошкови зарада, 

накнада зарада и остали лични расходи у износу од 22.043 хиљада динара; трошкови 

производних услуга (трошкови транспортних услуга, трошкови услуга одржавања, 

трошкови рекламе и пропаганде и трошкови оталих услуга – заштита на раду) у износу од 

6.879 хиљада динара; трошкови амортизације  у износу од 5.353 динара и нематеријални 

трошкови (трошкови непроизводних услуга – трошкови анализе воде, здравствени и 

санитарни прегледи, трошкови репрезентације, трошкови премије осигурања, трошкови 

чланарина, трошкови пореза на терет послодавца, трошкови доприноса  накнада за 
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заштиту вода и остали нематеријални трошкови) у износу од 2.292 хиљада динара. Укупни 

реализовани пословни расходи износе 50.743 хиљада динара 

 

Г. Разлика укупних остварених пословних прихода и расхода је  пословни добитак  АОП 

1025- износ од 1.973 хиљада динара  

Д. Финансијске приходе АОП 1027 чине приходи од камата од трећих лица. – 1 хиљада 

динара 

Ђ. Приходи од усклађивања вредности остале  имовине АОП  1039 чине потраживања која 

су у претходном периоду године отписана индиректним путем у износу од 157.229 хиљада 

динара 

З.Расходи од усклађивања вредности остале имовине АОП 1040 чини  исправка 

потраживања од купаца преко 60 дана са стањем на дан 28.01.2022.године –163.677 

хиљада динара 

И.Остали приходи  чине остали непословни  ванредни приходи у износу од 4 хиљада 

динара  

Ј. Остали расходи чине остали непоменути расходи (накнада штете другим лицима, 

издаци за ванредне расходе и казне)- 10 хиљада динара 

К.Укупни приходи АОП 1043 износе 209.950 хиљада динара. 

Л.Укупни расходи АОП 1044 износе  214.430 хиљада динара. 

Љ.Губитак из редовног пословања пре опорезивања износи 4.480 хиљада динара 

У периоду  01.01.-31.03.2021.године остварен је нето добитак у износу од 4.480 хиљада 

динара јер нису остварени приходи услед немогућности завршетка радова до 

31.03.2022.године. Очекујемо добит,веће приходе од расхода у нанредном периоду 

реализациојом започетих радова по уговрима.  

 

1а. БИЛАНС СТАЊА 

АКТИВА 

Сталну имовину АОП 0002 чине: нематеријална имовина у припреми ;  

софтвер,некретнине, постројења и опрема (земљиште и грађевински објекти, постројења и 

опрема, инвестиционе некретнине,  некретнине, постројења и опрема у припреми, остале 

некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама постројењима и 

опреми). 

Дугорочне финансијске пласмане чине ванпословна средства за потребе становања – 

откуп стана –АОП 0018. 

Обртну имовину АОП 0030 чине: 1-Залихе (материјал, резервни делови, алат и ситан 

инвентар), роба – погребна опрема и плаћени аванси за залихе и услуге, 2 – потраживања 

по основу продаје АОП 0038 – купци у земљи 204 и део 209, 4- друга потраживања – АОП 

0044-потраживања од запослених , потраживања од државних органа и организација, 

потраживања за накнаде зарада које се рефундирају – боловање 221,222,225,228 и 229 

Готовински еквиваленти и готовина АОП 0057 укупна новчана средства на текућим 

пословним рачунима. 
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Порез на додату вредност  чини укупан  порез на додату вредност по општој и посебној 

стопи и потраживања за више плаћен порез на додату вредност. 

Активна временска разграничења чине плаћене премије осигурања и стручне литературе. 

Укупна актива износи  440.911 хиљада динара. 

 

ПАСИВА 

Капитал АОП 0401 чини основни капитал  увећан за нераспоређену добит и умањен за 

губитак из ранијих година.) 

 

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе чине резервисања за накнаде и друге 

бенефиције запослених односе се на резерисања за отпремнине приликом одласка у 

пензију и јубиларне награде. Резерве примања запослених се формирају први пут па су 

осим обрачуна на 31.12.2021.године урађени ретроспективно обрачуни на 31.12.2020 и 

01.01.2020(31.12.2019.)  

На основу извештаја актуара од фебруара 2022.године извршено је  књижење обавезе за 

отпремнине 2020.година на у корист конта 404 у износу од 4.364 хиљада динара на терет 

конта 340 и за јубиларне награде 2020.година у изосу од 4.735 хиљада динара на терет 

конта 340. Износ обавезе за резервисање за отпремнине у 2021.години  износи 1.471 

хиљада динара у корист конта 404  на терет биланса успеха и за јубиларне награде 2021. у 

износу од 1583 хиљада динара у корист конта 404 на терет биланса успеха. Износ обавезе 

резервисања за отпремнине на дан 31.03.2022.године (крајње стање на рачуну 404) износи 

5.836 хиљада динара и обавеза резервисања за јубиларне награде (крајње стање на рачуну 

404)на дан 31.03.2022.године износи 6.318 хиљада динара. Укупна резервисања за 

отпремине и јубиларне награде на дан 31.03.2022.године износе 12.154 хиљада динара. 

Одложене пореске обавезе по основу примене различитих основица за обрачун 

амортизације 

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе чине: остале краткорочне  финансијске 

обавезе, примљени аванси, обавезе према добављачима, остале краткорочне обавезе, 

обавезе за остале порезе , доприносе и друге  даџбине, пасивна временска разграничења 

(унапред  наплаћени приходи –пијачарина и одложене пореске обавезе и остала пасивна 

временска разграничења-закуп гробног места за наредних 10 година. 

Укупна пасива износи  440.911 хиљада динара 

 

1б. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

 

Приливи готовине из пословних активности чине: продаја и примљени аванси, остали 

приливи из редовног пословања – буџет општине Оџаци и закуп пословног, пијачног и 

стамбеног простора.  

Одливи готовине из пословних активности чине исплате добављачима и дати аванси, 

зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, плаћене камате и одливи по основу 

осталих јавних прихода.  
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Укупан нето одлив готовине – разлика одлива и прилива готовине износи 13.536 хиљада 

динара. 

Одливи готовине из активности инвестирања-набавка некретнина,постројења и опреме 

износи 6.524 хиљада  динара 

Готовина на крају обрачунског периода планирана 2.475 хиљада динара, реализована 

1.951 хиљаде динара. 

  

 

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

Извршена исплата нето зарада у износу од 10.417.261 динара, односно бруто зарада у 

износу од 14.283.344 динара  за 87 запослена. 

Није било исплате накнаде по основу осталих уговора. 

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима чине зараде по уговору о 

привременим и повременим пословима по планираном програму пословања за 

2022.годину у укупном износу од 3.231.261 динара. 

Превоз запослених на посао и са посла у износу од  986.470  динара. 

Трошкови по основу дневница на службеном путу исплаћене у износу од 10.599 динара  

Није било исплате накнаде  трошкова на службеном путу. 

Исплата јубиларне награде за 1 запосленог у износу од 74.396 динара 

Исплата помоћи радницима и породици радника извршена у износу од 1.138.747  динара. 

 

 

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

У периоду од 01.01.2022. -31.03.2022. године  није било промена код броја запослених на  

неодређено у односу на стање на дан 31.12.2021.године. Код запослених на одређено 

време  било је одлива кадрова  због истека рока на који је радни однос основан и то 3 

запослена и  пријем 3 запослена на одређено време услед попуњавања упражњеног радног 

места.Извршено је  умањење броја лица ангажованих по основу  Уговора о привремено-

повременим пословима  услед престанка потребе за радом за 3 и пријем услед повећаног 

обима посла за 5 лица . 

Стање на дан 31.03.2022. године је 75 запослених на неодређено , 12 запослених на 

одређено време и 22 запослена по основу уговора о привремено повременим пословима 

 

 

4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА 

За запослене без пословодства у периоду од 01.01.-31.03.2022.године планирана је најнижа 

појединачна бруто зарада у износу од 63.946 динара исплаћена 56.209 динара и планирана 

најнижа појединачна нето зарада у износу од 46.723 динара а исплаћена 41.332 динара. 
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У периоду од 01.01.-31.03.2022.године планирана је највиша појединачна бруто зарада у 

износу од 132.036 динара исплаћена 117.416 динара и планирана највиша појединачна 

нето зарада у износу од 94.387 динара а исплаћена 84.238 динара.  

Планирана је просечна бруто зарада у износу од 77.261 динара и исплаћена 68.922. 

Планирана је просечна нето зарада у износу од 54.160 динара и исплаћена 50.229 динара.  

За пословодство у периоду од 01.01.-31.03.2022.године планирана је најнижа појединачна 

бруто зарада у износу од 163.710 динара исплаћена 156.737 динара и планирана најнижа 

појединачна нето зарада у износу од 116.591 динара а исплаћена 111.803 динара. 

 

У периоду од 01.01.-31.03.2022.године планирана је највиша појединачна бруто зарада у 

износу од 163.710 динара исплаћена 156.752 динара и планирана највиша појединачна 

нето зарада у износу од 116.591 динара а исплаћена 111.813 динара.  

Планирана је просечна бруто зарада у износу од 163.710 динара и исплаћена 156.746 

динара.Планирана је просечна нето зарада 116.591 динара и исплаћена 111.809 динара. 

 

5. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

У периоду од 01.01.2022. -31.03.2022. године планирано је да се из буџета општине Оџаци 

пренесу средства по основу субвенција у укупном износу од 1.260.000 динара  

У периоду од 01.01. – 31.03.2022. године пренето је из буџета на име субвенција укупно 

431.954 динара. 

 

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

У периоду од 01.01.-31.03.2022. године по основу  донаторства планирано је 20.000 динара 

а утрошено је 10.000 динара.  

По основу репрезентације планирано је 100.000 динара и утрошено је 64.372 динара  

По основу рекламе и пропаганде планирано је 175.000 и утрошено је 219.000 динара што 

је за 44.000 динара више од планираног за период од 01.01.-31.03.2022.године, али није 

више од укупно планираних средстава за пословну годину . 

. 

 

7.РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА  

 

У  2021.години предузеће је пословало са губитком у износу од 1.305 хиљада динара који 

ће бити покривен из нераспоређене добити из претходних година. 

 

 

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 

Јавно комунално предузеће "Услуга" Оџаци нема никаквих кредитних задужења. 
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9.ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ  И ГОТОВИНА - Образац  

 

На дан 31.03.2022.године предузеће је на текућим рачунима имало укупно 1.950.984,86 

динара и то: на рачуну код Трезора износ 79.334,82 динара, на рачуну код банка 

Поштанска штедионица износ од 1.444.841,03 динара и на текућим рачунима код осталих 

пословних банака износ од укупно 426.809,01 динара  

 

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 

У периоду од 01.01.2022-31.03.2022.године није било улагања у инвестиције 

 

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ 

Потраживања до 3 месеца са стањем на дан 31.03.2022.године износе 22.286.501 динара. 

Потраживања од 3 месеца до 12 месеци износе 31.853.919 динара и потраживања дуже од 

12 месеци износе 141.044.220 динара. Укупна потраживања са стањем на дан 

31.03.2022.године износе 195.184.640 динара. 

Обавезе до 3 месеца са стањем на дан 31.03.2022.године износе 15.974.891 динара. 

Потраживања дуже од 12 месеци износе 420.481 динара. Укупне обавезе са стањем на дан 

31.03.2022.године износе 16.395.372 динара. 

Код судских спорова, судски спор тужиоца Техномаг-Терм би могао знатно утицати на 

пословање и резултат педузећа, мада се очекује позитиван исход спора у нашу корист.  

 

 

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 

У посматраном периоду није било одступања од плана , осим у делу планираних прихода. 

Предузеће ће планиране приходе реализовати у наредном периоду  и покушати да омогући 

позитно пословање. Предузеће је у периоду од 01.01.-31.03.2022.године успело да редовно  

измири све обавезе у року и одржи   ликвидност. 

 

 

 

Датум, 27.04.2022.године                                                     __________________ 

                                                                                                           Потпис 

 

 

 

 


