
 

Датум:29.11.2019. године
Дел. бр.: 4680-1/19
Шифра: MZ-01.01

На основу  члана 22. став. 1 тачка 2. Закона о јавним предузећима  ( „Службени гласник РС“ број: 15/2016), члана 38. став 1.
тачка 2.  Статута Јавног комуналног предузећа „Темерин“ Темерин,  број 620/1, који је ступио на снагу 18.02.2017. године,
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Темерин“ Темерин, на 83-ој седници одржаној 29.11.2019 године, доноси:

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 
2020. ГОДИНУ

:
Темерин,

новембар 2019. године

Скупштина  општине  Темерин  је  Одлуком  од  25.  јуна  1997.  године  основала  Јавно  комунално
предузеће  „Темерин“  у  циљу обједињавања и  квалитетнијег  обављања комуналних делатности на
територији  општине  Темерин.  Јавно  комуналном  предузећу  су  Одлука  о  обављању  комуналних
делатности  на  подручју  општине  Темерин   („Службени  лист  општине  Темерин  „  Темерин  број
27/2016), дефинисане одговорности у оквиру поверених делатности.
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ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ, ОПШТИ ПОДАЦИ

Јавно комунално предузеће „Темерин“ основано је 1997. године са циљем да се обједињавањем више
комуналних  и  осталих   делатности  обезбеди  већи  степен  ефикасности  рада  приликом  пружања
различитих  услуга, пре свега комуналних, али и транспарентнији увид у трошење јавних средстава.

Мисија предузећа представља основни оквир пословања и развоја предузећа, односно општи правац
његовог деловања. Она одсликава сврху постојања самог предузећа, па се у складу са тим мисија
нашег предузећа може дефинисати на следећи начин:

• пружање различитих комуналних, и осталих услуга грађанима и привредним субјектима општине
Темерин  из  палете  делатности  поверених  од  стране  Оснивача,  уз  континуирано  побољшање
квалитета услуга и поштовање високих стандарда процеса рада

• развој комуналне инфраструктуре општине Темерин и пословне инфраструктуре самог предузећа, 
• подстицање професионалног развоја радника,  односно развој  и усавршавање стручних знања и

вештина у циљу стварања додатне вредности за сваког појединца, али и предузеће у целини
Визија предузећа као темељ његовог будућег пословања, односно дугорочно и широко дефинисано
усмерење  предузећа  односи  се  на  обезбеђивање  вишег  стандарда  приликом пружања  различитих
комуналних и осталих услуга, уз тежњу да се пружање истих омогући обједињено са једног места, тј.
да се грађанима и привредним субјектима Oпштине Темерин понуди централизована тачка контакта
за сва питања која се односе на комуналне и друге услуге које предузеће пружа.

Стална  брига  о  задовољству  корисника  наших услуга,  као  и  својих  запослених,  стална  је  визија
Предузећа уз настојање да се сталном бригом о рентабилном пословању сваке организационе целине
(делатности)  заштити  интерес  грађана-корисника  услуга  кроз  обезбеђење  континуираног  и
квалитетног пружања услуга и продаје роба.

Циљеви  предузећа  представљају  најзначајније  покретаче  укупне  пословне  активности,  али  и
значајно средство контроле ефикасности рада. Могу се дефинисати и као будућа жељена стања која је
потребно  остварити  планираним  и  организованим  активностима  предузећа.  Међу  најважнијим
циљевима Јавног комуналног предузећа  „Темерин“  могу се издвојити следећи:

• ефикасније обављање комуналних и осталих делатности уз рационализацију трошкова пословања
и  повећање  квалитета  пружених  услуга  грађанима  и  привредним  субјектима  на  територији
општине Темерин, као крајњим потрошачима

• непрекидно  унапређење  процеса  пословања  кроз  иновативност,  сталну  имплементацију  нових
идеја и уважавање еколошких принципа

• модернизација постојећих система
• смањење губитака у вршењу делатности водоснабдевања због дотрајале магистралне водоводне

мреже,  као  и  смањење  губитака  у  делатности  производње  и  дистрибуције  топлотне  енергије
реализацијом радова на реконструкцији топловода из обе топлане

• проналазак  потенцијалних  ресурса  и  могућности  у  предузећу  и  ван  њега,  у  циљу  стварања
додатних прихода

• висок  степен  наплате  потраживања,  уз  успостављање  савременог  модела  комуникације  са
корисницима услуга и истовремену изградњу односа међусобног поверења и сарадње

• успостављање и развијање партнерских односа са повериоцима
• активна сарадња са Оснивачем у погледу инвестиционих активности
• рад на великим пројектима и др.
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Законски  оквири  и  подзаконска  акта којима  се  уређује  пословање  предузећа  и  омогућава
остварење претходно наведене мисије, визије и циљева предузећа, јесу:

• Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016)
• Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016, 95/2018)
• Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

62/2013,  63/2013  -  испр.,  108/2013,  142/2014,  68/2015  -  др.  закон,  103/2015,  99/2016,  113/2017,
95/2018, 31/2019 i 72/2019)

• Закон  о  начину  одређивања  максималног  броја  запослених  у  јавном сектору  („Службени
гласник РС“, бр. 68/2015, 81/2016 - одлука УС и 95/2018)

• Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/2012)
• Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 -

одлука УС и 113/2017) одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење
•   Закон о рачуноводству  („Службени гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018)
• Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
• Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005,

61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - уск. дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014 и 5/2015 - уск. дин.
изн.,  83/2015,  5/2016  -  усклађени  дин.  изн.,  108/2016,  7/2017-  усклађени  дин.  изн.,  113/2017,
13/2018 - усклађени дин. изн.  30/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн. и 72/2019)

• Ревидирана фискална стратегија за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину ("Сл.
гласник РС", бр. 80/2019)

• Смернице за  израду  годишњег  програма  пословања  за  2020.годину,  односно  трогодишњег
програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа и других облика  организовања
који обављају делатност од општег интереса. („Службени гласник РС“, бр. 74/2019)

• Статут предузећа
• Оснивачки акт предузећа и други прописи којима је регулисано пословање јавних предузећа

Основни подаци

Назив: Јавно комунално предузеће Темерин Темерин

Седиште: Кошут Лајоша 31/1, 21235 Темерин

МБ: 08658595

ПИБ: 101454977

Делатност: 3600 Пречишћавање, сакупљање и дистрибуција воде

Web site: www.jkptemerin.com
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Jaвнo кoмунaлнo прeдузeћe „Teмeрин“ Teмeрин oснoвaнo je  „Oдлукoм o oснивaњу Jaвнoг
кoмунaлнoг прeдузeћa „Tемерин“ Teмeрин кojу je нa свojoj  VIII сeдници oдржaнoj 25. jунa
1997. гoдинe дoнeлa Скупштинa oпштинe Teмeрин. Oвoм Oдлукoм у сaстaв Jaвнo кoмунaлнoг
прeдузeћa „Teмeрин“ Teмeрин ушлe су:

 Jaвнo стaмбeнo - кoмунaлнo прeдузeћe „Будућнoст“,
 Jaвнa устaнoвa „Цeнтaр зa физички културу“,
 Друштвeнo прeдузeћe „Moнтaжa“ и
 Прeдузeћe зa тргoвину и услугe „Teмeрин MЗ“.

Meснe зajeдницe Бaчки Jaрaк, Стaрo Ђурђeвo и Сириг су вршeњe кoмунaлних дeлaтнoсти нa
свojим  тeритoриjaмa,  кoje  су  рaниje  oнe  вршилe,  прeнeлe  нa  нoвoфoрмирaнo  Прeдузeћe.
Предузеће је  уписано код Привредног суда у Новом Саду пословни број  Fi 2041/97 дана
03.07.1997.  године.  Предузеће  је  регистровано  као  јавно  комунално  предузеће  са  100%
државним капиталом.

Дана  01.09.2004.  године  Решењем  Трговинског  суда  у  Новом  Саду  бр.  Fi  3078/2004  од
30.08.2004.  године  врши  се  упис  у  Судски  регистар  спајања  преузимањем  (припајањем)
Акционарског друштва „СЕРВИС 1. МАЈ“ трговина, услуге и образовање и дана 20.02.2005.
Решењем бр. 2456/2005 и дана 24.05.2005. године Решењем бр. 25531-2456-1/2005. извршен
је упис у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре - Београд. Код
овог припајања акционари су се одрекли акција у корист државног капитала.

Одлуком  Скупштине  општине  Темерин  Јавном  комуналном  предузећу  „Tемерин“,
Темерин поверени су  неки од послова ЈП „Дирекција  за  изградњу и урбанизам општине
Темерин“ која је престала са радом као самостално Јавно предузеће.

Делатности којим се предузеће бави су:

 пречишћавање, сакупљање и дистрибуција воде,
 сакупљање, третман, рециклажа и одлагањe отпада,
 производња и снабдевање паром и топлом водом,
 управљање и одржавање пијацама и вашарима,
 управљање и одржавање гробљима и погребне услуге
 уређење и одржавање паркова, зеленила, рекреативних површина и јавног простора, 
 паркинг сервис,
 управљање и одржавање  базенима и спортском халом,
 угоститељство,
 грађевинске услуге,
 послови на обезбеђивању јавног осветљења на територији  општине Темерин, у складу са

програмом обезбеђивања јавног осветљења на територији oпштине Темерин, 
 израда урбанистичких планова за територију oпштине Темерин,
 израда урбанистичких пројеката,
 обављање послова уређења и одржавања улица и саобраћајница; уређења и одржавања

паркова, зеленила и рекреационих површина и саобраћајне сигнализације,
 канализација, одвожење фекалних вода и одвођење атмосферских вода.
 и остале делатности дефинисане Статутом ЈКП „Темерин“.

У складу са Законом о јавним предузећима („Сл Гласник РС“ бр. 15/2016) у новембру месецу
2016. године усклађен је Статут ЈКП „Темерин“ Темерин са актуелним Законом. 
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ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

На 39.-ој седници Скупштине општине Темерин одржаној 25. септембра 2019. године донето
је решење о именовању вршиоца дужности Директора ЈКП „Темерин“ под бројем 06-33-19-
3/2019-01, почев од 14.октобра 2019. године:

В.Д. предузећа:
Светомир Стојановић, дипл.правник,

Надзорни одбор ЈКП „ТЕМЕРИН“ Темерин именован је:

1. Ковиљко Шуњка- председник Надзорног одбора ( дипломирани инжењер пољопривреде, именован
Решењем Скупштине општине Темерин бр. 06-34-7/2018-01 од 27.07.2018.)

2. Биљана Драгосавац - члан (дипл. правник именована Решењем број 06-11- 21- 6 -2017- 01 од 
18.04.2017.)

3. Милан Безмаревић - члан ( дипломирани правник, именован Решењем Скупштине општине Темерин 
бр. 06-40-20-4/2018-01 од 25.10.2018.)
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ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП Темерин
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ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ПРОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ЗА 2020. ГОДИНУ

Процена  резултата  пословања  за  2020.  годину  је  у  правцу  остваривања  позитивног
финансијског резултата.

АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Основна  делатност  Предузећа  подразумева  пружање  основних  комуналних  услуга  .  С
обзиром да су то претежно комуналне делатности од општег интереса , при чему Предузеће
има природни монопол на тржишту, пословање Предузећа у великој мери зависи од одлука
Оснивача, мера Владе Републике Србије и надлежних министарстава. Све наведено у знатној
мери утиче и на креирање пословне политике Предузећа.

Предузеће је на тржишу слободно у мери у којој  то дозвољавају одлуке Оснивача и
Владе Републике Србије.

За разлику од претежне делатности Предузеће пружа и друге комуналне и остале услуге
за које је и формирано одлуком Оснивача.
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КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА

У основне ресурсе Предузећа спадају :

1. Објекти, постројења и опрема,
2. Људски ресурси,
3. Информационе технологије,

За  обављање  претежних  делатности  Предузећа  неопходно  потребни  су  производни
капацитети као што су водозахвати и магистрална водоводна мрежа (производња и припрема
воде),  постројење  за   пречишћавање  отпадних  вода  и  канализациона  мрежа,  топлане  и
топловодна  мрежа  са  подстаницама.  Возни  парк  Предузећа  чине  радна,  специјализована,
теретна и путничка возила.

Важан ресурс Предузећа чине запослени радници и њихове способности које доприносе
остваривању циљева и ефикасном функционисању Предузећа. Иако су већина радника што се
тиче квалификационе структуре КВ радници и радници са ССС ,  присутна је  тенденција
запошљавања радника са високим образовањем што за наредни период представља добру
основу за стручно и ефикасно управљање процесима рада.

Предуслов успешног пословања неизоставно као обавезу коришћење информационих
технологија.  Предузеће  дуги  низ  година  улаже  знатна  средства  у  набавку  савременог
информационог  система  и  његово  стално  иновирање  којим  је  успешно  обједињено
финансијско-рачуноводствено  пословање  ,  формирана  база  података  ,  омогућена
комуникација електронском поштом , презентовање предузећа преко сајта... Упоредо са тим
су и запослени радници упућени на рад на рачунараима и коришћење података и погодности
које информациони систем пружа и у складу са потребама посла су обучавани.

И у наредној  години ће Предузеће у зависности од расположивих средстава улагати у
обнављање и одржавање информатичке опреме.
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ЉУДСКИ РЕСУРСИ

Преглед  структуре  запослених  по  квалификацијама,  старости  и  времену  проведеном  у
радном односу приказан је у наредним табелама.

Динамика запошљавања

Р.б.
Основ одлива/пријема

кадрова
Број

запослених
Р.б.

Основ одлива/пријема
кадрова

Број
запослених

Стање на дан 31.12.2019. 141 Стање на дан 30.06.2020. 156

1.
Одлив кадрова у периоду
01.01.-31.03.2020.

1.
Одлив кадрова у периоду
01.07.-30.09.2020.

2. (Могућ одлазак у пензију) (-2) 2. (Могућ одлазак у пензију) (-1)

3. 3. замене -6

4. 4.

5.
Пријем кадрова у периоду 
01.01.-31.03.2020.

5.
Пријем кадрова у периоду 
01.07.-30.09.2020.

6. на неодређено 4 6. замене 6

7. замене 6 7.

8. 8.

Стање на дан 31.03.2020. 151 Стање на дан 30.09.2020. 151

Р.б.
Основ одлива/пријема

кадрова
Број

запослених
Р.б.

Основ одлива/пријема
кадрова

Број
запослених

Стање на дан 31.03.2020. 151 Стање на дан 30.09.2020. 151

1.
Одлив кадрова у периоду
01.04.-30.06.2020.

1.
Одлив кадрова у периоду
01.10.-31.12.2020.

2. Замене -6 2. (Могућ одлазак у пензију) (-1)

3. 3. (Могућ технолошки вишак (-3)

4. 4. Замене -19

5.
Пријем кадрова у периоду 
01.04.-30.06.2020.

5.
Пријем кадрова у периоду 
01.10.-31.12.2020.

6. Замене 6 6.

7. 7. неодређено 6

8. 8. замене 6

Стање на дан 30.06.2020. 151 Стање на дан 31.12.2020. 144
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Квалификациона структура

Редни број Опис Број запослених 31.12.2019. Број запослених 31.12.2020.

1. ВСС 16 16

2. ВС 9 9

3. ВКВ 3 3

4. ССС 44 43

5. КВ 46 45

6. ПК 2 2

7. НК 21 26

УКУПНО 141 144

Старосна структура

Редни број Опис Број запослених 31.12.2019. Број запослених 31.12.2020.

1. До 30 година 3 5

2. 30 до 40 година 32 35

3. 40 до 50 33 31

4. 50 до 60 50 50

5. Преко 60  23 23

УКУПНО 141 144

* Просечна старост запослених у 2019. години је 47,2 година, 
а у 2020. години се предвиђа да ће бити 48,6 година.

Структура по полу

Редни 
број

Опис
Запослени Надзорни одбор/скупштина

Број на дан
31.12.2019.

Број на дан
31.12.2020.

Број на дан
31.12.2019.

Број на дан
31.12.2020.

1. Мушки 99 104 2 2

2. Женски 42 40 1 1

УКУПНО 141 144 3 3

Структура по времену у радном односу

Редни број Опис Број запослених 31.12.2019. Број запослених 31.12.2020.

1. До 5 година 15 19

2. 5 до 10 17 19

3. 10 до 15 17 17

4. 15 до 20 12 12

5. 20 до 25 13 13

6. 25 до 30 15 15

7. 30 до 35 29 29

8. Преко 35 23 20

УКУПНО 141 144

Програм пословања ЈКП „Темерин“ за 2020. годину 11 од 35



Запосленост по месецима за 2019.годину

2019
Број систематизованих

радних места
Број запослених по

кадровској евиденцији
Број запослених на
неодређено време

Број запослених на
одређено време

I 107 151 128 23

II 107 149 128 21

III 107 149 130 19

IV 107 150 130 20

V 107 150 130 20

VI 106 148 130 18

VII 106 155 130 25

VIII 106 152 128 24

IX 106 153 127 26

X 108 153 126 27

XI 108 154 126 28

XII 108 141 128 13

Укупно:

Запосленост  по месецима за 2020.годину

2019
Број систематизованих

радних места

Планирани број
запослених по

кадровској евиденцији

Планирани број
запослених на

неодређено време

Планирани број
запослених на одређено

време

I 158 132 19

II 158 132 19

III 156 130 21

IV 156 130 21

V 156 130 21

VI 156 130 21

VII 156 130 21

VIII 155 129 22

IX 155 129 22

X 155 129 22

XI 161 135 22

XII 160 134 19

Укупно:

Из  разлога  спроведене  реорганизације  као  и  сталне  потребе  за  усавршавањем  знања  и
вештина,  ЈКП  „Темерин“  у  2020. години  планира  да  посвети  значајну  пажњу  обукама
запослених.
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Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни
број

Сектор/Организациона
јединица

Број
систематизованих

радних места

Број
извршила

ца

Број
запослених по

кадровској
евиденцији

Број
запослених на

неодређено
време

Број
запослених на

одређено време

1. Руководство 7 7 5 4 1

2.
Сектор комуналних и 
техничких послова 

3.

Служба  водоснабдевања, и 
контроле квалитета воде, 
канализације ,  одвожења  
отпадних и одвођења  
атмосферских вода

9 14 15 13 2

4.

Служба производње и 
снабдевања  паром и топлом 
водом  и обављања  
димничарских  услуга

5 8 8 8 0

5.
Служба  уређења гробља и 
сахрањивања

2 8 9 7 2

6.

Служба  одржавања чистоће у
граду и насељеним местима, 
одржавања депоније, 
рециклаже отпада и 
грађевинске  оперативе

15 28 23 19 4

7.

Служба уређења  и 
одржавања  јавних,  
рекреативних  површина , 
вашара и пијаце и јавног  
паркинг простора 

5 16 10 8 2

8.
Служба сервиса , техничког 
прегледа  возила 

6 9 3 3 0

9. Пољочуварска служба 2 7 6 6 0

10.

Служба  за урбанизам, 
пројектовање , геодетске 
радове и јавну расвету

7 7 4 4 0

11.
Сектор  ванкомуналних и 
општих пслова

12.
Служба правних  и општих 
послова 

15 18 18 17 1

13.

14. Служба финансија 5 13 10 10 0

15. Служба књиговодства 3 5 5 5 0

16.

Служба  продаје  и редовне  
наплате услуга и инкасански 
послови

7 18 16 15 1

17.

Служба  базена, спортско-
рекреативних објеката и 
угоститељства

5 9 9 9 0

18.

Сезонски послови ( за време 
рада базена и сезоне кошења 
траве)

11 47 0 0 0

19.

Сезонски послови ( за време 
припреме и обављања  
послова зимске службе и 
остали сезонски послови)

2 12 0 0 0

УКУПНО: 106 226 141 128 13
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Структура запослених по секторима/организационим јединицама за 2020. годину

РБ
Сектор/

Организациона
јединица

Број
систематиз

ованих
радних
места

 Број
запослених

по
кадровској
евиденцији

Број
запослених

на
неодређено

време 

Број
запослених

на
одређено

време

ВСС ВС ВКВ ССС КВ ПК НК УКУПНО

Остварено
31.12.2019.

План
31.12.
2020.

Остварено
31.12.2019.

План
31.12.
2020.

Остварено
31.12.2019.

План
31.12.
2020.

Остварено
31.12.2019.

План
31.12.
2020.

Остварено
31.12.2019.

План
31.12.
2020.

Остварено
31.12.2019.

План
31.12.
2020.

Остварено
31.12.2019.

План
31.12.
2020.

Остварено
31.12.2019.

План
31.12.
2020.

1 руководство 21 17 14 2 7 2 6 1 16

2
служба 
водоснабдевања 

9 14 12 2 10 1 3 14

3 сл. топлане 4 7 7 1 1 2 3 7

4
служба уређивања 
гробља и 
сахрањивања

1 9 6 2 4 1 3 8

5
служба одржавања 
чистоће у граду и 
насељима

16 20 18 4 1 4 6 5 16

6
служба уређивања и 
одржавања јавних 
површина

4 12 7 1 1 4 3 8

7

служба сервиса, 
техничког прегледа 
возила и грађ. 
Опреативе

6 3 3 1 1 1 3

8 пољочуварска служба 1 5 5 2 3 5

9
служба правних и 
општих послова 

8 7 16 1 5 1 6 4 1 17

10 служба финансија 4 11 9 2 3 4 2 11

11 служба рачуноводства 2 5 5 2 3 5

12
служба продаје и 
редовне наплате 
услуга

6 18 14 1 1 1 10 5 1 18

13
служба базена, 
спортско-
рекреативних објеката

4 10 9 1 1 1 5 2 10

14

служба за урбанизам, 
пројектовање, 
геодетске радове и 
јавну расвету

7 3 3 1 2 3

УКУПНО: 93 141 128 13 17 0 11 0 3 0 46 0 45 0 2 0 17 0 141
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ПОСЛОВНИ ПРОСТОР И ОБЈЕКТИ КОМУНАЛНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Пословни  простор  и  објекти  комуналне  инфраструктуре  којима  управља  ЈКП  „Темерин“,
Темерин: 

 пословни простор и радионице на Телепу у Темерину,
 пословни простор и радионица у служби Сервиса,
 објекат топлане „Центар“ и топлане „Парк“ са топловодном мрежом дужине 2103 m,
 пет објеката црпних станица са 18 бунара и дужином водоводне мреже 128,3 km (објекти

и земљиште у Темерину на Вашаришту,  Старом Ђурђеву,  Бачком Јарку и у Сиригу 2
објекта), 

 комплекс базена,
 спортска хала, 
 објекти пијаце који се налазе на 3 локације,
 објекат кадског купатила.

ОПРЕМА И ВОЗНИ ПАРК

Преглед опреме и возног парка којима предузеће располаже приказан је у наредној табели.

Старосна структура и стање возног парка

Редни 
број

Врста возила
Број

возила
Просечна старост

(год.)
Марка возила (комада)

1. Мопед 7 12 Yamasaki (7)

2. Мопед 5 12 Tomos (5)

3. Моторцикл 1 12 Yamasaki (1)

4. Путнички аутомобил 4 18 Застава YUGO (3), Renault Thalia (1)

5. Путнички аутомобил - (теренско) 2 9 Lada Niva (2)

6. Tеретно возило 14 22 Застава Pickup Poly (2), Fiat Panda (8),  TAM (4)

7. Аутосмећар 3 9 IVECO DAILY (1), EUROCARGO (1),  DAF(1)

8.
Специјализовано возило  
 - Аутоподизач контејнера

1 21 FAP (1)

9.
Специјализовано возило  
 - Aутоцистерна за питку воду

1 17 Mercedes (1)

10.
Специјализовано возило 
 - Aутоцистерна за отпадне воде

1 25 FAP (1)

11. Камион Кипер 1 22 Mercedes-Benz Kiper (1)

12. Трактор 3 25 IMT (1), Belarus (1), Kubota (1)

13. Ровокопач 1 41 SKIP (1)

14. Трактор косачица 2 8 John Deere (1), Toro (1)

15. Компактор 1 30 Bomag (1)

16. Мотокултиватор 2 17 Lombardini (1), МИО Стандард (1)

17. Радна машина 1 13 AVANT 530+ (1)

18. Минибус 1 11 Застава Rival аутобуси (1)

19. Машина за снег 1 4 STIGA (1)
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ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА

План физичког обима услуга по организационим деловима предузећа исказан је у наредној
табели.

Табела 1. План физичког обима производње и услуга

Ред.
бр.

Назив производа -
услуге

Јед.
мере

Остварено
у 2018. г.

План за
2019. г.

Процена за
2019. г.

План за
2020. г.

Индекс

5/4 6/4 7/6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I СЕКТОР КОМУНАЛНИХ И ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА
1.1. СЛУЖБА ВОДОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈЕ, ОДВОЖЕЊА ОТПАДНИХ И ОДВОЂЕЊА АТМОСФЕРСКИХ

ВОДА

Радна једниница водоснабдевања и контрола квалитета воде

1.1.1. Производња воде –
физичка лица

m3 1.489.491 1.450.000 1.450.000 1.450.000 97 97 100

1.1.2. Производња воде –
правна  лица

m3 85.318 80.000 80.000 80.000 94 94 100

1.1.3. Прикључивања и 
сагласности

ком 42 40 40 40 95 95 100

Радна јединица канализације , одвожења отпадних и одвођења атмосферских вода 

1.1.4. Чишћење канала за 
одвођење атмосферских 
вода

m3 310 310 310 310 100 100 100

1.1.5. Одвоз отпадних вода m3 11.433 12.000 12.000 12.000 105 105 100

1.2. СЛУЖБА ПРОИЗВОДЊЕ И СНАБДЕВАЊА ПАРОМ И ТОПЛОМ ВОДОМ И ОБАВЉАЊА
ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА

Радна јединица производње и снабдевања паром и топлом водом

1.2.1. Грејањe фиксни део m² 34623,94 33155,95 33155,95 33155,95 95 95 100

1.2.2 Грејање енергија Kwh 4671111 4612000 4612000 4386000 99 99 95

Радна јединица обављања димничарских услуга

1.2.2. Димничарски послови ком 289 300 300 300 104 100 100

1.3. СЛУЖБА УРЕЂИВАЊА ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊА

1.3.1. Сахране ком 376 355 350 365 94 93 104

1.3.2. Закуп гроб. места ком 589 480 470 450 81 79 95

1.3.3. Такса за обливање гроб. 
Места

ком 219 240 230 250 109 105 108

1.3.4. Скидање поклопца ком 142 138 140 145 97 98 103

1.3.5. Такса за одржавање 
гробља

Дом
аћис
тва

9150 9160 9170 9200 101 102 103

1.4. СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ У НАСЕЉEНИМ МЕСТИМА, ОДРЖАВАЊA ДЕПОНИЈЕ,
РЕЦИКЛАЖЕ ОТПАДА И ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

Радна јединица одржавања чистоће у насељеним местима

1.4.1. Одвоз смећа из 
домаћинстава -месечно

Члан 26367 26400 25980 25900 100 98 99

1.4.2. Одвоз смећа правна лица
- месечно

Укуп
. бр.

727 730 712 715 100 98 100

1.4.3. Одвоз смећа правна лица
контејнери 5 m3

ком 380 416 420 430 110 110 102

1.4.4 Одвоз смећа кон. 5м3 
јавне површине (не 

ком 76+312 80+312 85+300 80+315
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Ред.
бр.

Назив производа -
услуге

Јед.
мере

Остварено
у 2018. г.

План за
2019. г.

Процена за
2019. г.

План за
2020. г.

Индекс

5/4 6/4 7/6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

фактурише се) и гробља

1.4.5. Одвоз смећа правна лица
контејнери 1,1m3

ком
2390 2400

2410 2420
100 100

100

Радна јединица за одржавање депоније и рециклажу

1.4.6. ПЕТ амбалажа кг 33705 20000 9140 15000 60 27 160

Радна јединица одржавања депоније и рецилаже отпада

1.4.7. Утовар и одвоз угинулих 
животиња

ком 60 -

Радна јединица  „Грађевинска опретива“ 

1.4.10. поправка јавне расвете ком 24 20 16 16 83 66 100

1.4.11. рад.налог ком.инс. ком 34 15 32 35 44 95 101

1.4.12. рн саобраћ.сигнализ. ком 25 20 35 35 80 140 100

Радна јединица „Сервис“

1.4.13.

1.5. СЛУЖБА УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ РЕКРЕАТИВНИХ ПОВРШИНА, ВАШАРА И ПИЈАЦЕ И
ЈАВНОГ ПАРКИНГ ПРОСТОРА

1.5.1. Одржавање јавних 
површина и паркова

м2 Описано у
текстуалном

делу 

Описано у
текстуалном

делу

Описано у
текстуалном

делу

Описано у
текстуалном

делу

1.5.2. Кошење траве правна и 
физ. лица

м2

4 860 5 320 6 000 7 630 109 123 127

1.5.3. Кошење траве Месне 
заједнице

 M2 71 207X7= 498
449

76 220X8=
609 760

86 178 X 8=
689 424

110 207X8=
881 656

120 138 127

1.5.4. Сеча стабала лок. 
самоуправа

сат
140 150 238 256 170 114 107

1.6. ПОЉОЧУВАРСКА СЛУЖБА

1.6.1.

1.7. СЛУЖБА ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ

1.7.1.

II СЕКТОР ВАНКОМУНАЛНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА

2.1. СЛУЖБА ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА

2.1.1.

2.2. СЛУЖБА ФИНАНСИЈА, КОНТРОЛЕ ИЗВРШЕЊА И НАПЛАТЕ УСЛУГА, РЕКЛАМАЦИЈА И ПРИНУДНЕ
НАПЛАТЕ

2.2.1.

2.3. СЛУЖБА КЊИГОВОДСТВА

2.3.1.

2.4. СЛУЖБА ПРОДАЈЕ И РЕДОВНЕ НАПЛАТЕ УСЛУГА И ИНКАСАНТСКИХ ПОСЛОВА 

ПАРКИНГ

2.4.1. Наплата паркинга (60 
мин.)

ком 72.134 69.000 68,640 89,000 96 96 130

2.4.2. Наплата паркинга 
(целодневан)

ком 8.066 7.600 9.114 11.800 94 113 129

ПИЈАЦА И ВАШАР

2.4.3. Пијачни дани дан 104 104 104 104 100 100 100

2.4.4. Закуп.пр. места - пиј. Угов. 76 90 70 80 118 92 114
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Ред.
бр.

Назив производа -
услуге

Јед.
мере

Остварено
у 2018. г.

План за
2019. г.

Процена за
2019. г.

План за
2020. г.

Индекс

5/4 6/4 7/6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.4.5. Закуп.пр. места - пиј. Угов. 137 145 139 150 87 87 108

2.4.6. Редован вашар дан 12 12 12 12 100 100 100

2.4.7. Ванредни вашар дан 2 2 2 2 100 100 100

2.4.8. Манифестације дан 5 5 5 5 100 100 100

2.5. СЛУЖБА БАЗЕНА, СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИХ ОБЈЕКАТА И УГОСТИТЕЉСТВА

Базен

2.5.1. Претплатне улазнице ком 304 490 490 161

2.5.2. Дневне 
улазнице(одрасли)

ком
18128 25.000 25.000 138

2.5.3. Дневне улазнице (деца) ком 15606 17.000 17.000 101

2.5.4. Школа пливања ком 0 140 140

2.5.5. Бич Волеј сат 237 250 / 105

2.5.6. Закуп орманчића ком 239 240 240 100

2.5.7. Издавање лежаљки ком 2982 3.900 3.900 131

Угоститељство

2.5.8. Бифе – Спортска хала дин 0 1.300.000,00 0 /

2.5.9. Разни арт – Спорт. хала дин / / 0 /

2.5.10. Разни арт – Базен дин 479.790,00 640.000,00 0 / 133

2.5.11. Бифе 1 - Базен дин 1.900.370,00 2.250.000,00 0 / 118

2.5.12. Бифе 2 - Базен дин / 36.000,00 0 /

2.5.13. Бифе 3 - Базен дин 233.860,00 512.500,00 0 / 219

2.5.14. Кухиња – Базен дин 1.367.270,00 1.720.000,00 0 / 128

2.5.15. Сладолед – Базен дин 1.694.810,00 1.600.000,00 1.694.810,00 1.700.,000,00 94 100 100

2.5.16. Сладолед 1– Базен дин 0 1.000.000,00 0 /

2.5.17. Бифе – Вашар дин 160.500 160.500,00 160.500,00 160.500,00 100 100 100

Спортска хала

2.5.18. Коришћење мале сале 
клубови

сат 2.400 2.400 2.400 2.400 100 100 100

2.5.19. Коришћење велике сале 
клубови

сат 1.000 1.000 1.000 1.000 100 100 100

2.5.20. Манифестације велика 
сала

сат 300 300 300 300 100 100 100

2.5.21. Манифестација мала 
сала

сат 350 350 350 350 100 100 100

2.5.22. Куглана сат 200 200 200 200 100 100 100

2.5.23. Прес сала сат 100 100 100 100 100 100 100

2.5.24. Рекреације.- велика сала сат 530 530 530 530 100 100 100

2.5.25. Рекреације - мала сала сат 488 488 488 488 100 100 100

2.5.26. О.Ш.  Петар Кочић 
велика сала

сат 2.100 2.100 2.100 2.100 100 100 100

2.5.27. Средња школа велика 
сала

сат 2.100 2.100 2.100 2.100 100 100 100

2.5.28. О.Ш. Петар Кочић мала 
сала

сат 2.100 2.100 2.100 2.100 100 100 100
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ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Планирана  инвестициона  улагања  у  складу  са  расположивим  сопственим  средствима,
буџетским средствима, донацијама (конкурси) и другим изворима финансирања у објекте и
опрему ЈКП „Темерин“ у 2020. години приказана су у следећој табели.

План инвестиција у 2020. години   у 000 динара

Рбр Назив инвестиције Година
почетка

финансирања
пројекта

Година
завршетка

финансирања
пројекта

Укупна
вредност
пројекта

2020.

1. Реконструкција топловодног система у Општини Темерин 2020. 2020. 55.000

2. Набавка рачунарске опреме, делова и видео надзор са 
пројектима

2020. 2020. 2.500

3. Израда бетонских стаза на гробљима, надстрешница и ограда 
(Сириг, Бачки Јарак, Источно гробље)

2020. 2020. 2.000

4. Изградња водоводне мреже за блок 18 (Темерин), Блок 20 
(Бачки Јарак)

2020. 2020. 4.300

5. Набавка опреме за уклањање и одлагање отпада (канте, итд) 2020. 2020. 1.800

6. Израда пројекта и опремање бунара у Старом Ђурђеву 2020. 2020. 3.000

7. Набавка и уградња уређаја за дезинфекцију воде мешовитим 
дезинфекантом-оксихлороген (извориште Старо Ђурђево)

2020. 2020. 26.000

8. Радна машина ровокопач 2020. 2020. 7.000

9. Набавка агрегата 2020. 2020. 3.000

10. Набавка камиона - путарског 2020. 2020. 3.200

11. Комунално возило - аутосмећар 2020. 2020. 14.500

УКУПНО: 122.300
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ПЛАН НАБАВКИ

Планиране  набавке  за  2020.  годину  у  складу  са  расположивим средствима  по  структури
приказане су у наредној табели.
План јавних набавки

Ред. 
бр.

Позиција План за
2020 годину

Добра

1. Хемијска средства за припрему пијаће и базенске воде 2.500.000

2. Материјал за водовод и грејање(водовод и топлана) 4.800.000

3. Заштитна и ХТЗ опрема 2.000.000

4. Деривати нафте 14.405.200

5. Електрична енергија 18.000.000

6. Набавка рачунарске опреме и видео надзора са пројектом и дозволама 2.000.000

7. Набавка грађевинског материјала 4.500.000

8. Набавка ограде са уградњом на гробљу Сириг 2.000.000

9. Набавка аутоделова разних 1.800.000

10. Набавка електроматеријала разног – јавна расвета и остало, спортска хала, вашар 4.000.000

11. Набавка средстава за одржавање хигијене 1.300.000

12. Набавка и уградња аутоматике бунара Б1, Б2 Сириг и система кап по кап Бунар Б1, Б2 1.300.000

13. Израда пројекта и опремање бунара у Старом Ђурђеву 3.000.000

14. Набавка опреме за уклањање и одлагање отпада (канте, итд) 1.800.000

15. Набавка и уградња уређаја за дезинфекцију воде мешовитим дезинфекантом-оксихлороген 
(извориште Старо Ђурђево)

26.000.000

16. Камион путарски 3.200.000

17. Радна машина ровокопач 7.000.000

18. Агрегат за струју 3.000.000

19. Комунално возило - аутосмећар 14.500.000

УКУПНО: 117.105.200

Услуге

1. Осигурање имовине и лица 3.000.000

2. Сервисирање пумпи и електромотора, на водоводу, топлани, базену и пречистачу отпадних вода и
по потреби замена истих

4.000.000

3. Услуге поправке и баждарења мерних инструмената 820.000

4. Услуге поправке теретних и специјалних возила и машина 2.000.000

5. Услуге изнајмљивања механизације за земљане радове 4.000.000

6. Услуге одржавања апликативног софтвера (финансије и рачуноводство, гробље, др.) 1.200.000

7. Услуге анализе воде за пиће,базенске воде и канализације 2.000.000

8. Услуга одржавања и сервисирања оксихлорогена 2.500.000

9. Интернет услуге, фиксни, мобилни телефони 2.500.000

10. Услуге покретне корпе за јавну расвету и зеленило 800.000

11. Канализација и пречистач (радови и услуге) 4.000.000

12. Физичко-техничко обезбеђење 3.000.000
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Ред. 
бр.

Позиција План за
2020 годину

13. Опремање дезо баријере и простора за дезинфекцију возила на вашаришту 700.000

УКУПНО: 30.520.000

Радови

1. Реконструкција топловодног система грајања у Општини Темерин (топлане, подстанице и мрежа) 55.000.000

2. Подизање прилазног пута и платформе на депонији 2.000.000

3. Подизање обода насипа на депонији 2.000.000

УКУПНО: 59.000.000

План набавки на које се не односи Закон о јавним набавкама

Ред. 
бр.

Позиција План за 2020
годину

Добра

1. Природни гас за топлане 26.500.000

2. Опрема за хлорисање 300.000

3. Течни нафтни гас за аутомобиле 450.000

4. Алати разни – сервис, водовод, итд. 490.000

5. Набавка боја и лакова 400.000

6. Набавка резервних делова за тримере, моторне косачице и тестере 460.000

7. Набавка санитетског материјала 30.000

8. Набавка алкохолних и безалкохолних пића 200.000

9. Набавка кондиторских производа и сладоледа 3.000.000

10. Набавка меса месних прерађевина 100.000

11. Набавка пекарских производа 50.000

12. Набавка канцеларијског намештаја и опреме за ентеријер и екстеријер 400.000

13. Набавка хемијских средстава за дератизацију и уништавање корова 50.000

14. Набавка паркинг картица 15.000

15. Набавка тримера 280.000

16. Штампани материјал 490.000

17. Набавка садног материјала 495.000

18. Набавка аутогума 180.000

19. Стакло „Security“ 30m2 240.000

20. Канцеларијски материјал, кертриџи и тонери 490.000

21. Расхладне витрине за пијацу 200.000

22. Контејнер за пијацу Темерин 300.000

23. Набавка рампе за утовар и истовар животиња на сточној пијаци 250.000

24. Набавка лиценци за софтвер 490.000

УКУПНО: 35.860.000
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Ред. 
бр.

Позиција План за 2020
годину

Услуге

1. Адвокатске услуге 2.000.000

2. Услуге механизације у зимској служби 490.000

3. Услуге лимарских радова 50.000

4. Услуге одржавања рачунарске опреме 120.000

5. Услуга сервисирања штампача и тонера 200.000

6. Услуга одржавања фискалних каса 130.000

7. Поштанске услуге 450.000

8. Стругарске услуге 150.000

9. Услуге регистрације и техничког прегледа моторних возила 450.000

10. Услуге судских извршитеља 3.000.000

11. Лекарски прегледи радника 400.000

12. Услуге редовног прегледа трафостаница, громобранског уземљења, ПП апарата и хидраната 480.000

13. Преглед стубних дизалица у Севису 30.000

14. Услуге репрезентације 1.000.000

15. Услуге рекламе 390.000

16. Услуге ревизије 160.000

17. Услуге дезинсекције и дератизације 320.000

18. Услуга одржавања бунара по Уговору 495.000

19. Услуга надзора над производњом и дистрибуцијом воде и топлотне енергије (лиценце) 360.000

20. Пројектовање водоводне мреже (Блок 18 Темерин и Блок 20 Бачки Јарак 480.000

21. Пројекат за заштиту од повреда на раду 450.000

22. Пројекат ППЗ (против-пожарне заштите) 450.000

23. Пројекат објекта за продају намирница животињског порекла 400.000

24. Услуга надзора над производњом и дистрибуцијом воде 460.000

25. Вулканизерске услуге 260.000

26. Услуга сервисирања и одржавања гасних горионика, котлова и електромашинске опреме - топлана 480.000

27. Финансијске услуге - услуга вођења текућег рачуна (трошкови платног промета) 1.200.000

28. Финансијске услуге – дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу од  динара (15.000.000 
динара)

900.000

29. Краткорочни револвинг у износу од  20.000.000 динара 980.000

30. Дугорочни кредит у износу од 40.000.000 динара 700.000

31. Лизинг (3.200.000 динара) 320.000

УКУПНО: 17.755.000

Остало

1. Набавка стучне литературе и часописа 480.000

2. Учествовање на стручним семинарима и обукама 450.000

УКУПНО: 930.000
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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

План  прихода  и  расхода  и  финансијског  резултата  за  2019.  и  2020.  годину  приказан  је
наредној табели.

План прихода и расхода

Ко
нто

О п и с
План 2019. План 2020.

I ПРИХОДИ

604 Приходи од продаје робе на 
дом.тржишту

6.050.000 4.000.000

614 Приходи од продаје 
производа и услуга

216.630.000 219.000.000

620 Приходи од активирања 
учинака и робе

70.000 100.000

621 Приход од активир. учинака робе за сопст. Потр.               8.300.000 6.500.000

640 Приход од прем. субвенције 
и дотација - СО Темерин 

33.013.000 27.800.000

640 Приход од прем. субвенције 
и дотација -други извори 
финансирања

90.418.500 116.200.000

650 Приход од закупнина 13.400.000 11.000.000

662 Приход од камата 4.900.000 2.500.000

679 Остали непоменути приходи 4.280.000 3.878.000

685 Приходи од усклађивања 
вредности потраживања и 
каткорочних фин. пласмана

1.500.000 1.500.000

С В Е Г А ПРИХОДИ 378.561.500 392.478.000

II РАСХОДИ

501 Набавна вредност продате 
робе

5.200.000 3.350.000

511 Трошкови материјала за 
израду

23.635.000 17.995.000

512 Трошкови осталог 
материјала 

2.080.000 1.555.000

513 Трошкови горива и енергије 50.550.000 59.355.200

514 Трошкови резервних делова 2.360.000 2.260.000

515 Tрошкови једнократног 
отписа алата и инвентара

4.545.000 2.970.000

520 Трошкови зарада и накнада зарада 115.425.016 136.710.164

521 Трошкови пореза и допр. на 
зараде. и накнада зарада на 
терет послодавца

20.661.080 23.445.564

522 Трошкови накнада по Уговору о делу 200.000 200.000

524 Трош.нак.по Угов. о прив. и 
пов. пословима

7.500.000 15.500.000

525 Накнаде физичким лицима 
по основу осталих уговора

100.000 100.000

526 Трош.нак.члановима Упр. и 
Над. одбора

525.000 800.000

529 Остали лични расходи и 21.078.000 20.211.000
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Ко
нто

О п и с
План 2019. План 2020.

накнаде

531 Трошкови транспортних  
усл. (ПТТ итд.)

2.815.000 2.950.000

532 Трошкови услуга одржавања 22.041.000 27.185.000

533 Трошков закупнина 150.000 500.000

534 Трошкови сајмова 15.000 15.000

535 Трошкови рекламе и 
пропаганде 

390.000 390.000

539 Трошкови осталих услуга 200.000 360.000

540 Трошкови амортизације 32.570.000 37.081.272

549 Трошкови резервисања за 
судске спорове

160.690 200.000

550 Трошкови непроизводних 
услуга (трошкови ревизије, 
адвокатске услуге, здрав. 
услуге, преглед воде, 
програм за рачунаре, 
оператива и сл.)

12.050.000 11.400.000

551 Трошкови репрезентације 1.000.000 1.000.000

552 Трошкови премије 
осигурања

3.000.000 3.000.000

553 Трошкови платног промета 850.000 2.100.000

554 Трошкови чланарина 
(чланарина пословних 
удружења – ПУБ “Комдел“ 
Београд)

290.000 300.000

555 Трошкови пореза 1.950.000 2.000.000

559 Остали нематеријални 
трошкови –судске таксе 

2.900.000 2.900.000

562 Расходи камата 1.790.000 2.000.000

577 Расходи по основу 
расходовања залиха

50.000 50.000

579 Остали непоменути расходи 6.350.000 6.500.000

585 Обезвређење потраживања и кратк. фин. флас. 3.700.000 7.500.000

С В Е Г А     РАСХОДИ 346.130.786 391.883.200

I – II ДОБИТ

                  I ПРИХОДИ  -  II 
РАСХОДИ *

32.430.714 594.800

* Према подацима у претходној табели планирани укупни приходи износе за 2020. годину износе
392.478  хиљада  динара,  док  планирани  укупни  расходи  износе  391.883.  хиљада  динара.  Према
наведеним подацима планирана добит за 2020. годину износи 594.800,00 динара. Планираном добити
ће се покрити део губитка од ранијих година.
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ПОЛИТИКА ЦЕНА

ЈКП  „Темерин“  Темерин  обавља  комуналну  делатност  од  општег  интереса  за  грађане
поверену од стране Оснивача као једином надлежном предузећу за ову врсту услуга.

Позиционирање предузећа на тржишту продаје производа и услуга

Пружање комуналних услуга из поверене делатности предузећу, јасно је дефинисано законом
и одлуком Оснивача. Посебном одлуком Оснивача о начину вршења комуналне делатности
којом се предузеће бави, почев од услуга  сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде,
дистрибуције  топлотне  енергије,  одржавања  чистоће,  зеленила,  погребних  услуга   итд.
прецизно су утврђена права и обавезе предузећа које услуге пружа, коме и на који начин.
Посматрано у контексту ових специфичности, може се извући закључак, да предузеће има
јединствен статус на тржишту. Међутим, предузеће своје позиционирање на тржишту мора
да усклади са многим факторима који лимитирају слободно понашање. Ту се пре свега мисли
на следеће ограничавајуће тржишне факторе: 

 цене редовних комуналних услуга, критеријуми за њихово формирање и пројекција раста
су под ингеренцијом Оснивача, 

 развојна стратегија предузећа на период од једне или више година мора бити у стратешком
смислу, усклађена са општим планираним развојем општине Темерин, 

 код  вршења  осталих  делатности  као  што  су:  ванредне,  односно  ванкомуналне  услуге,
продаја секундарних сировина итд., предузеће наступа на тржишту без напред наведених
ограничења уз потпуну конкуренцију.

Позиционирање предузећа на тржишту набавке

Тржиште набавки карактеришу динамична кретања у смислу понуде и тражње, што је доказ
да  се  оно  није  у  потпуности  стабилизовало,  обзиром  на  постојећу  трансформацију
привредних субјеката и достигнут ниво приватизације.

Предузеће све своје набавке планира годишњим и оперативним планом и набавку обавља у
складу са Законом о јавним набавкама. Набавка путем тендера подразумева посебан поступак
понашања у спровођењу законске процедуре и  изложена је  утицају  тржишних фактора у
потпуности.  Током  2020.  године  у  плану  је  доношење  и  усвајање  новог  закона  о  ЈН  тј.
прилагођавање пословања општим принципима које Закон прописује.

Ценовна стратегија

ЈКП „Темерин“, Темерин исказивање и обрачунавање прихода према изворима, а на основу
извршених  комуналних  услуга  и  осталих  послова  из  своје  делатности,  врши  применом
Ценовника услуга ЈКП „Темерин“ Темерин. Елементе за образовање цена комуналних услуга
чине: 

 врста, обим и квалитет комуналних услуга који се утврђују стандардима и нормативима
које је прописао надлежни орган,

 вредност средстава ангажованих у пружању услуга, 
 обим и квалитет уложеног рада у обављању комуналних услуга и
 висина  инвестиционог  и  текућег  одржавања  и  материјалних  трошкова  у  обављању

комуналних услуга, према стандардима и нормативима утрошка енергије, материјалних и
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других трошкова или планских калкулација и других елемената у зависности од услова на
тржишту и специфичности појединих комуналних услуга.

У планској  2020.  години  се  планира  повећање  цена  обзиром на  раст  цена  у  привреди  и
пројектовану инфлацију а односи се на сва пружања услуга ЈКП Темерин Темерин. 
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УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Предузеће је започело са увођењем система финансијског управљања и контроле у складу са 
Стратегијом развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору, а коју је усвојила Влада 
Републике Србије, са основним циљем доброг управљања и заштите јавних средстава без 
обзира на њихов извор и ради усаглашавања са захтевима из поглавља 32- Финансијска 
контрола, завођење преговора о придруживању ЕУ.

Европска комисија ће извршити процену целокупног система „Интерне финансијске 
контроле у јавном сектору“ („Публиц Интернатионал Финансиал Цонтрол“)ПИФЦ, како би 
утврдила да Република Србија испуњава услове наведене у поглављу 32- Завођење преговора 
о придруживању ЕУ.

Систем финансијског управљања и контроле обухвата следеће елементе:

• контролно окружење;
• управљање ризицима;
• Контролне активности;
• информисање и комуникације;
• праћење и процену система.

Како је један од основних елемената система финансијског управљања и контроле управљање
ризицима  Предузеће је  сачинило и усвојило Стратегију  управљања ризиком.У складу са
усвојеном Стратегијом, Предузеће планира да приступи изради регистра ризика с тим да је
циљ предузећа да препозна ризик, да се исти измери као и да се предузму мере за избегавање
ризика или за ублажавање његових последица.

Благовременом  идентификацијом  ризика,  рангирањем  ризика  као  и  спровођењем
одговарајућег одговора на ризик може се ефикасно и ефективно управљати свим ресурсима
од људских до материјалних.

Управљање  ризицима  је  саставни  део  процеса  планирања.  Приликом  израде  планских
докумената  којим  се  утврђују  стратешки  и  оперативни  циљеви  потребно  је  разматрање
ризика  који  могу  утицати  на  њихово  спровођење  тј.   неопходан  системски  приступ
управљању ризицима

ЈКП „Темерин“ планира да у 2020- тој години  настави израду процедура за текуће пословне
процесе, као и да процес управљања ризиком спроведе кроз следеће фазе:

• идентификовање ризика
• процена ризика
• избор начина реаговања на ризик
• формирање регистра ризика
• праћење и извештавање

Управљање  ризицима  је  целокупан  процес  утврђивања,  процењивања  и  праћења  ризика
узимајући у обзир циљеве предузећа и предузимање мера, а што се постиже дефинисањем
јасне стратегије, која има за циљ праћење и ублажавање ризика и избегавање његовог утицаја
на целокупно пословање.У истом циљу неопходно је  дефинисти инструменте(  процедуре,
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правилнике и упутства) који ће третирати проблематику, посебно унутар пословних процеса
набавке и плаћања.

На основу идентификованих циљева и процеса Предузећа, идентификују се и ризици који,
према општој подели ризика могу бити следећи:

1. Инхерентни ( уграђени) ризик - ризик са којим се Предузеће суочава пре примене било
каквих мера интерне контроле.Постоји независно од примене било каквих мера.У инхерентне
ризике спадају:

• степен сложености прописа- потешкоће у вези тумачења прописа;
• степен и развијеност организационе структуре Предузећа;
• вредност укључених средстава;
• стручност запослених.

2. Контролни ризик - ризик да интерним контролама неће бити откривена слабост.Контролни
ризик настаје као последица неадекватних интерних контрола.Контролни ризици су:

• неефикасне процедуре и процеси;
• неблаговременост спољашњих информација;
• непоштовање временских рокова;
• неодговарајуће екстерно извештавање;
• непостојање линија утврђених надлежности;
• недовољна интерна комуникација;
• неадекватан број запослених и недовољна вештина и знања запослених;
• неадекватно раздвајање задужења/ разграничење задужења запослених;
• сувише рестриктиван приступ информацијама;

3. Резидуални ризик  - ниво ризика који остаје после примене постојећих мера и интерне
контроле.

ОПИС ГЛАВНИХ РИЗИКА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

Ризици  су,  према  типологији  ризика,  подељени  на  шест  главних  облика  и  односе  се  на
следећа подручја:

А.Спољашњи ризик:
- спољно окружење на којим организација нема контролу

Б.Унутрашњи ризици
   

2.  стратегија,  планирање,  процеси  и  догађаји  ( ризик  управљања,  ризик  овлашћења,
финансијски  ризик,  ризик  финансијског  извештавања,  обавезе  из  претходног  периода,
инвестирање, одлуке о капиталним трошковима, ликвидност и готовински ток, ризик везан
за уговоре, пословни ризици, ризик доступности капитала, ризик од елементарних непогода,
ризик делатности, ризик угледа предузећа)
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3. запослени и организацији ( кадровски ризик, ризик одговарајућих квалификација, ризик по
здравље и безбедност на раду, ризик радног окружења, ризик ИТ система)

4.  усаглашеност  са  законским  прописима  и  процедурама  (  ризик  организационе
структуре,структура надзорног одбора)

5. извештавање, комуникација и информације (  комуникација са јавношћу, комуникација са
оснивачем)

Најзначајнији ризици који могу да утичу на пословање ЈКП „ Темерин“ Темерин у 2020.
години као и у наредним годинама су:

 Финансијски ризици 

-  ценовни ризик,  који  се сврстава у категорију високог ризика,  јер  адекватна цена воде,
одвођења и пречишћавања оттпадних вода,  цена топлотне енергије,  обезбеђују  несметано
финансијско управљање предузећем.Цене су контролисане а не економске те тако ценовни
ризик подразумева неизвесност губитка.У делу производње топлотне енергије,  енергетска
ефикасност са становишта производње топлотне енергије, смањење броја потрошача ( бирају
се  дистрибутери  за  испоруку  топлотне  енергије),  материјално  стање  потрошача  тј.  не
измиривање  обавеза  за  испоручену  топлотну  енергију  и  остале  комуналне  услуге,
супституција енергената.На ценовни ризик такође утиче промена цена улазних инпута као
што су енергенти и сировине, који су неопходни за обављање делатности.

Предузеће ће кроз уговоре о набавци добара, услуга и радова преко поступака јавних набавки
успоставити систем контроле реализације одредби уговора о јавним набавкама.Такође и у
поступку  набавке  револвинг  кредита  и  прекорачења  по  текућем  рачуну  услов  је  фиксна
каматна стопа.

-  ризик  ликвидности  -  ликвидност  је  једно  од  начела  финансијске  политике  која  је
детерминисана  брзином претварања имобилисаних  средстава  у  новац  и  брзином доспећа
обавеза  за  плаћање.На  степен  ликвидности  утичу  врсте  и  величине  појединих  извораа
средстава.Циљ предузећа је одржавање потребног нивоа ликвидности средстава за измирење
обавеза у тренутку њиховог доспећа.ЈКП „Темерин“ прати ризик ликвидности јер поштује
одредбе  Закона  о  извршењу  новчаних  обавеза  у  комерцијалним  трансакцијама.  Са  друге
стране обавеза предузећа је да врши наплату својих потраживања како би избегло њихову
застарелост.
Предузеће управља овим ризиком користећи механизме наплате својих потраживања као што
су  искључење  потрошача  са  система  водоснабдевања,  ангажовање  извршитеља,  дајући
могућност корисницима измирење  потраживања на рате.

-  ризик новчаног тока – што подразумева да  Предузеће треба да располаже неопходним
износом средстава за финансирање раста активе и благовремено покриће свих обавеза које
доспевају.  Да  би  се  спречио  ризик  новчаног  тока  неопходан  је  озбиљан  приступ  при
планирању трошкова за текуће пословање, за улагања у инвестициону изградњу и опрему.

Управљање ризиком новчаног тока  захтева да се политика задуживања усклади са реалном
проценом укупног финансијског  потенцијала  тј.  да  планове инвестирања прати адекватна
структура извора финансирања.
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Пословни ризици

- ризик овлашћења и кадрова  -  што подразумева да  запослени немају  потребна знања,
вештине  и  способности;  управљање  кадровским  ресурсима;  непостојање  одговарајуће
комуникације на хоризонталном и вертикалном нивоу; непостојање самоиницијативе;губитак
мотивације  и  подстицаја  кључних  радника,  дисфункционалне  организационе  структуре,
занемаривање тимског рада као и постојање притисака.
Управљање овим ризиком постиже се спровођењем адекватне кадровске политике, стварањем
адекватних система награђивања, уклањањем препрека самоиницијативи;  интерна правила
ускладити  са  компетенцијама  које  се  везују  за  функцију  и  радно  место  и  захтевати  да
запослени имају овлашћења али и одговорност.

-  ризик  интегритета  -  што  подразумева  непознавање  садржине  етичких  правила,
неусаглашеност  и  непоштовање  интерних  аката  који  уређују  процедуре  које  претходе
доношењу одлука.
Управљање  овим  ризиком  постиже  развијањем  система  контроле  и  информисањем  о
нужности  поштовања  етичког  кодекса,  усаглашавањем  интерних  аката  са  релевантним
прописима као и поштовањем закона.

-   ризик извештавања -  што  подразумава  неправовремено  и  неадекватно  информисање,
погрешно  и  тендециозно  интерпретирање  информација,  не  придржавања  стандардних
процедура  у  информисању  о  уоченим  слабостима  и  не  предузимању мера  за  отклањање
слабости.
Управљање  овим  ризиком  постиже  се  побољшањем  вертикалног  система  извештавања,
константном провером токова информација и минимизирању слабости у овом сегменту.
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ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАРАДА И ДРУГИХ ЛИЧНИХ 
ПРИМАЊА

Политика и план зарада и других личних примања за 2020. годину приказани су у следећој
табели.

Трошкови запослених

Р
ед
. 
б
р.

Трошкови запослених План 
01.01-31.12.2019.

План 
01.01-31.12.2020.

1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и 
доприноса на терет радника)

83.729.935 98.797.174

2. Маса БРУТО 1  зарада (зарада са припадајућим порезима и 
доприносима на терет радника)

115,425,016 136710164

3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и 
доприносима на терет послодавца) 

136.086.096 160.155.728

4. Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО  
просечан број планираних запослених

157 144

4.
1.

- на неодређено време 136 135

4.
2.

- на одређено време 21 9

5. Накнаде по уговору о делу 200.000 200.000

6. Број прималаца накнаде по уговору о делу 3 3

7. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 7.500.000 15.500.000

8. Број прималаца накнаде по уговору о привременим и 
повременим пословима

15 25

9. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора 100.000 100.000

10
.

Број прималаца наканде по основу осталих уговора 3 3

11
.

Накнаде члановима надзорног 
одбора

525.000 800.000

12
.

Број чланова надзорног одбора 3 3

13
.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким 
лицима

21.078.000 20.211.000

* Позиције од 5 до 13 које се исказују у новчаним јединицама приказане су у бруто износу
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА И 
ИСПЛАТУ ДРУГИХ НАКНАДА 

Критеријуми за коришћење средстава за трошкове превоза за долазак и повратак са рада

Критеријум  за  коришћење  средстава  за  исплату трошкова  превоза  за  долазак  и  повратак  са  рада
утврђен је чланом 106.  Правилника о раду број 4533/16 од 10.11.2016. године. Исплата средстава се
врши месечно, на основу износа цене превозне карте и броја дана проведених на послу. 

Критеријум за коришћење средстава на име дневница за путовања у земљи и иностранству као
и других трошкова који настану у вези са путовањем
Критеријум за коришћење средстава на име дневница за службена путовања утврђен је  чланом 106.
Правилника  о  раду  број  4533/16  од  10.11.2016.  године  на  бази  планираних  прихода,  а  у  циљу
остваривања планираних прихода. Запослeни има право на дневницу у висини неопорезивог износа.
Исплата се врши по насталом утрошку. Планирани износ у 2020. години је 450.000 динара. 

Критеријуми за коришћење средстава за исплату отпремнина
Критеријум за исплату средстава отпремнине утврђен је на основу члана 96. Правилника о раду број
4533/16 од 10.11.2016. године и броја радника који по било ком основу могу стећи услов за одлазак у
пензију. 

Критеријум за коришћење средстава за јубиларне награде
Критеријум за коришћење средстава на име јубиларних награда одређен је чланом 102. Правилника о
раду број 4533/16 од 10.11.2016. године. Право на јубиларну награду стичу запослени који наврше 10,
20, 30 и 40 година непрекидног рада у Јавно комуналном предузећу „Темерин“ Темерин.

Критеријуми за утврђивање накнаде председника и чланова надзорног одбора 
Накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора планирају се у складу са ОДЛУКОМ О
УТВРЂИВАЊУ  НАКНАДЕ  ЗА  РАД  ПРЕДСЕДНИКА  И  ЧЛАНОВА  НАДЗОРНИХ  ОДБОРА
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ("Службени лист
општине Темерин " број 14/2013 и 9/2017), и то: 
 председнику надзорног одбора у нето износу   18.000,00 динара месечно и 
 члановима надзорног одбора у нето износу од 12.000,00 динара месечно.
 
Критеријуми за коришћење средстава за помоћ радницима и породици радника 
Коришћење средстава за ове намене планира се на основу  члана 96. и 99.  Правилника о раду број
4533/16  од  10.11.2016.  године и  Анексом  II Посебног  колективног  уговора  за  јавна  предузећа  у
комуналној делатности на територији Републике Србије који се примењује од 01.јануара 2018. године
(у даљем тексту Анекс):
 накнада трошкова погребних услуга  и
 солидарна помоћ (за случај болести, здравствене рехабилитације, случај инвалидности),
 помоћ у циљу побољшања изузетно тешког материјалног положаја запослених и Анексом II,
 у плану је потписивање Анекса III посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној
делатности  на  територији  Републике  Србије  којим  се  регулише  увећање  примања  запослених  у
комуналном сектору за 2.750,00 динара у апсолутном износу на месечном нивоу у 2020. години а што
на годишњем нивоу износи 33.000,00 динара.  Важно је истаћи да радници у комуналном сектору
имају право на повраћај 5% умањења зараде.
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Критеријум  за  коришћење  средстава  за  остале  накнаде  трошкова  запосленима  и  осталим
физичким лицима
Коришћење  средстава за  ове  намене  планира  се  на  основу Правилника  о  раду  број  4533/16  од
10.11.2016. године који укључује поклон за Нову годину деци запослених, не старијој од петнаест
година, обезбеђење средстава за учешће у запослених на радничко- спортским играма комуналних
делатности и давања другим лицима на име награда, поклона и помоћи. 

Критеријум за коришћење средстава за репрезентацију 
Коришћење средстава за репрезентацију планира се на основу очекиваног броја пословних догађаја,
посета пословних партнера, обележавања јубилеја предузећа и других пригодних активности. Укупан
износ планираних средстава износи 1.000.000,00 динара. 
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 ЗАКЉУЧАК

У  планској  2020.  години  Предузеће  ће  пословање  обављати  у  складу  са  потребама  корисника.
Основни задатак Предузећа је да у оквирима важећих прописа, расположивих ресурса и опредељених
средстава, уз помоћ Оснивача, на највишем могућем степену реши проблеме одржавања комуналне
инфраструктуре из делатности које су му поверене као трајна мисија. У наредном периоду потребно
је  извршити  побољшање  пословања  појединих  радних  јединица,  увећати  проценат  наплате
потраживања и успоставити цене на економском нивоу у циљу смањења буџетске помоћи.
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Прилози

Обавезни обрасци
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