
  

 
 

 

 

Ј А В Н О    Е Н Е Р Г Е Т С К О    П Р Е Д У З Е Ћ Е    „Т О П Л А Н А“ 

К Р А Љ Е В О 

 

 

 

 

 

 

  

ПРОГРАМ  ПОСЛОВАЊА  СА  ФИНАНСИЈСКИМ  ПЛАНОМ 

ЈЕП  „ТОПЛАНА“  КРАЉЕВО   

ЗА  2021.  ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

Оснивач:      ГРАД  КРАЉЕВО 

 

Надлежна филијала управе за трезор:  050 КРАЉЕВО 

 

Делатност:      3530 

 

Матични број:     07190859 

 

ЈББК:       80065 

 

Седиште:      КРАЉЕВО, Цара Лазара 52/А 

     

    

 

 

 

 

 

Краљево, новембар 2020. год. 

 

 

 

 



 

План и програм пословања ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2021. годину 2 
 

 

САДРЖАЈ 
1. ОПШТИ ПОДАЦИ ........................................................................................................................... 3 

1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа .................................................................................... 3 

1.2. Визија и мисија јавног предузећа ............................................................................................................... 4 

1.3. Стратешка документа ............................................................................................................................. 5 

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије ........................................................................... 5 

1.5. Организациона шема предузећа ............................................................................................................... 6 

1.6. Имена директора и чланова Надзорног одбора ..................................................................................... 6 

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ ...................................................................................... 7 

Остварени приходи у 2020. години – Процена .................................................................................................... 8 

Остварени расходи у 2020. години – Процена ..................................................................................................... 8 

2.1. Процењени физички обим активности ................................................................................................. 12 

2.2. Прилози ....................................................................................................................................................... 13 

2.3. Анализа процењених индикатора пословања ....................................................................................... 20 

за 2020.годину ........................................................................................................................................................ 20 

2.4. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе ..................................................................... 21 

2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања ............................................................. 21 

2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања. ..................................................... 21 

2.7. Извори финансирања пословања ............................................................................................................ 22 

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ ................................................................ 22 

3.1. Кључни циљеви предузећа ............................................................................................................................. 22 

3.2. Кључне активности предузећа .................................................................................................................... 22 

3.3. Анализа тржишта ........................................................................................................................................ 23 

3.4. Ризици у пословању ........................................................................................................................................ 23 

3.5. Мапа ризика .................................................................................................................................................... 24 

3.6. Табела индикатора ........................................................................................................................................ 25 

3.7. Активности за унапређење корпоративног управљања ........................................................................ 27 

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА................................... 28 

4.1. Финансијски план за 2021. годину ................................................................................................................ 28 

4.2. Прилози ............................................................................................................................................................ 36 

4.3. Структура планираних прихода и расхода ................................................................................................ 43 

4.4. Цене .................................................................................................................................................................. 43 

4.5. Субвениције и приходи из буџета................................................................................................................. 44 

4.6. Средства за остале накнаде запослених ................................................................................................... 45 

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ................................................................................. 46 

5.3. Начин утрошене добити за 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. ........................................................................ 46 

и 2019. годину ........................................................................................................................................................ 46 

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА .............................................................................................. 47 

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ ............................................................................................................. 53 

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ................................................................................................................. 54 

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ ....................................................................................... 57 

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ............................................ 62 



 

План и програм пословања ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2021. годину 3 
 

 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

 

1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа 
 

Пун назив предузећа: Јавно енергетско предузеће „Топлана“ Краљево, скраћено ЈЕП 

"Топлана" Краљево 

Адреса предузећа:    Цара Лазара 52/А 

Град:    Краљево 

Округ:    Рашки 

Надлежно Министарство: Министарство рударства и енергетике 

Власничка структура: Град Краљево 

Делатност:   3530 

Матичнии број:  07190859 

ПИБ:    101260675 

Директор:   Драган Арсенијевић, дипл. маш.инг. 

Телефон:   036/314-888 

Факс:    036/314-895 

e-mail:    office@toplanakv.rs 

Званични сајт предузећа: www.toplanakv.rs 

 

Историјат предузећа 

 

Јавно енергетско предузеће „Топлана” настало је 1966. године у оквиру тадашњег 

Стамбеног предузећа. Спајањем више предузећа из области комуналне делатности, почетком 

1973. године, формирана је јединствена комунална ОУР-а „Комуна“. У оквиру ове организације 

било је осам ООУР-а и Радна заједница.  

 

Убрзо, због гломазности и неефикасности, почињу да излазе поједине ООУР-а и 

формирају самостална предузећа. Тако, већ 1975. године, издваја се Стамбено предузеће, нешто 

касније Урбанизам, План и Пијаца. Од 1988. године, разилазе се и преостале четири организације 

и почињу самостално да послују. Од 1990. године ово предузеће постаје ЈКП "Топлана" Краљево, 

а од 2007. године, доношењем Закона о енергетици, Топлана је сврстана у енергетску делатност, 

у групу производње топлотне енергије, дистрибуције, управљање дистрибутивним системом за 

топлотну енергију и снабдевање топлотном енергијом тарифних купаца. Коначни (садашњи 

назив) ЈЕП "Топлана" Краљево добија 02.08.2013. године. 

 

Делатност јавног предузећа 

 

Предузеће је регистровано за обављање: 

а) Основне делатности 

mailto:office@toplanakv.rs
http://www.toplanakv.rs/
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Производња топлотне енергије, дистрибуцију топлотне енергије, управљање дистрибутивним 

системом за топлотну енергију, снабдевање топлотном енергијом тарифних купаца и одржавање 

топловодне мреже. 

Предузеће je у 2020. години проширило своју основну делатност на област производње 

електричне енергије. 

 

б) Допунске делатности: 

- постављање цевних инсталација, извођење машинских радова, 

- пројектантске услуге, 

- остале послове из области грејања, климатизације и производње електричне енергије. 

 

На бази делатности, врсте послова и обима, урађена је и унутрашња организација предузећа која 

је дата у Правилнику о организацији и систематизацији радних места. 

Ради обављања послова из делатности предузећа, формиране су 4 (четири) организационе 

јединице и то: 

- дирекција 

- технички сектор 

- финансијско-комерцијални сектор, 

- сектор за правне, кадровске и опште послове. 

У оквиру радних јединица постоје службе, реферати и сл., зависно од потребе послова. 

 

1.2. Визија и мисија јавног предузећа 
 

Мисија 

 

- Поуздано снабдевање топлотном енергијом наших корисника, по тржишно 

најповољнијим условима. 

 

- Производња електричне енергије из обновљивих извора енергије (ОИЕ) и 

когенерацијских система (истовремена производња електричне и топлотне енергије). 

 

- Унапређење производног процеса и дистрибутивног система на задовољство 

купаца, запослених, оснивача и пословних партнера. 
 

- Допринос очувању и унапређењу животне средине кроз унапређење процеса 

производње и дистрибуције топлотне енергије, добијања електричне енергије из ОИЕ уз 

одржавање отвореног, партнерског односа са заинтересованим странама, едукација 

запослених и повећање сигурности пословања.  

 

Визија 

 

Визија ЈЕП „Топлана“ Краљево је да буде друштвено одговорна, тржишно оријентисана 

компанија која омогућује сигурно снабдевање својих корисника топлотном енергијом са 

проширењем делатности на производњу електричне енергије на бази ОИЕ (зелена енергија). 
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1.3. Стратешка документа 
 

 

Јавно енергетско предузеће „Топлана“ Краљево у овкиру свог пословања користи следећа 

стратешка документа: 

 

- Стратегију развоја Града Краљева – Сл. лист Града Краљева бр. 3 од 29.01.2015. године, 

- Средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈЕП „Топлана“ Краљево 

усвојени су на седници Надзорног одобора – Одлука бр 379 од 27.02.2017. године, 

 

Сем ових стратешких докумената, предузеће послује у складу са следећим Законима, Законским 

прописима и Одлукама: 

- Закон о јавним предузећима (Сл. гласник Републике Србије бр. 15/2016), 

- Закон о јавним набавкама (Сл. гласник Републике Србије бр. 91/2019), 

- Закон о енергетици (Сл. гласник Републике Србије бр. 145/2016), 

- Закон о комуналним делатностима (Сл. гласник Републике Србије бр. 88/2011, 104/2016), 

- Закон о буџетском систему (Сл. гласник Републике Србије бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 

93/2012, 103/2015 и 99/2016), 

- Закон о раду (Сл. гласник Републике Србије 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 

13/2017), 

- Закон о утврђивању максималног број запослених у јавном сектору (Сл. гласник Републике 

Србије 93/2012) и Одлуке Скупштине Града Краљева бр. 011-311/2017-I од 05. октобра 2017. 

године, 

- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других 

осталих примања код корисника јавних средстава (Сл. гласник Репубике Србије бр. 116/2014), 

- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима, 

- Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом града Краљева (Сл. лист Града 

Краљева бр. 20/2010), 

- Важећим актима предузећа (статут, колективни уговор, правилници и процедуре), 

- Свим другим законима, правилницима и уредбама у вези пословања јавних предузећа чији је 

оснивач јединица локалне самоуправе; 

 

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије 
 

Средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈЕП „Топлана“ Краљево усвојени 

су на седници Надзорног одобора – Одлука бр 379 од 27.02.2017. године и предати су оснивачу. 
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1.5. Организациона шема предузећа 
 

 

Организациона шема предузећа 

 

 
 

 

 

1.6. Имена директора и чланова Надзорног одбора 
 

 

Директор – Драган Арсенијевић, дипл. маш. инг. – именован решењем број 02-44/2017-I од 

14.07.2017. године; 

 

Председник Надзорног одбора – Драган Вукобрат, дипл. маш. инг. – именован решењем број 

02-88/2017-I од 30.11.2017. године; 

 

Члан Надзорног одбора – Слађана Јовановић, дипл. менаџер у индустрији - именована 

решењем број 02-42/2018-I од 26.06.2018. године; 

 

Члан Надзорног одбора – Никола Филиповић, дипл. маш. инг. - именован решењем број 02-

88/2017-I од 30.11.2017. године; 
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2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ 

 

У 2020. години остварена је основна делатност предузећа, производња и дистрибуција 

топлотне енергије. Додатни послови везани су  за изградњу и одржавање сопствених 

производних постројења, топловода, подстаница и унутрашњих грејних инсталација, 

пројектантске услуге, услуге надзора и  извођење радова за трећа лица. 

 

Инсталирани производни капацитети котлова износе око 86 MW садржаних у 10 

котловских јединица распоређених у четири реонске котларнице (Централна топлана, Нова 

колонија, Зелена гора и Хигијенски завод). Инсталирани конзум је око 90 MW. Производни 

капацитети и корисници топлотне енергије повезани су са око 26 километарском мрежом 

топловода и са око 500 топлотних подстаница. 

 

 ЈЕП „Топлана“ Краљево бави се производњом, дистрибуцијом и снабдевањем ТЕ 

(топлотном енергијом) за загревање објеката стамбеног и пословног простора на територији 

града Краљева.  

 

Остварена структура грејне површине и броја корисника у 2020. години приказана је у табели 1. 

 

Табела 1. Укупна грејна површина 

Назив Број корисника Грејна површина (м2)

Пословни простор 365 93.181

Стамбени простор 6.843 363.342

УКУПНО: 456.523  
 

На ужем градском подручју, на топловодни систем прикључено је близу 50% 

домаћинстава и добар део пословног простора. 

 

У производњи топлотне енергије, све котларнице могу као енергент да користе мазут, а 

три котларнице (Централна топлана, Нова колонија и Хигијенски завод које чине 90% 

капацитета) могу као енергент да користе и природни гас. 

 

Коришћење мазута као енергетског горива захтева одређене минималне резервоарске 

просторе. У овом тренутку ЈЕП „Топлана“ Краљево поседује резервоарски простор за 

ускладиштење мазута за око 1.000 тона. 

 

Складишни простор за неопходне резервне делове, опрему, сировине и материјал није у 

потпуности задовољавајући, али може да задовољи услове за безбедно складиштење материјала 

и сигурност производње и дистрибуције топлотне енергије корисницима. 
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Остварени приходи у 2020. години – Процена 
 
 

Табела 2. Остварени приход у 2020. години     (у 000 дин.) 

Опис Износ

Приход од грејања пословног простора 134.825

Приход од грејања стамбеног простора 400.000

Приход од монтаже и одржавања 4.500

Прикључци 3.000

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 542.325

Приход од донације 6.000

Други пословни приходи 2.000

Приход од камата 9.000

Остали приходи 1.000

УКУПНО: 560.325

 
 

 

Остварени расходи у 2020. години – Процена 
 
 

А) Трошкови материјала и енергије (500 – 519) 
 

Табела 3.  Трошкови материјала и енергије                                     (у 000 дин.) 

Износ

7.000

1.000

400

14.000

1.000

мазут 50.310

гас 290.038

363.748

Гориво и мазиво

Енергенти:         

УКУПНО:

Назив

Сировине и материјал

Алат, инвентар и ауто гуме

Канцеларијски материјал

Електроенергија

 
  

Б) Трошкови зарада и накнада (520) 
 

Табела 4. Трошкови зарада и накнада                                  (у 000 дин.) 

Назив  Износ 

Нето зараде запослених 55.185

Порез на бруто зараде 5.519

Доприноси на терет радника 18.629

УКУПНО: 79.333

 
 

Процена остварења масе зарада за 2020. годину је 79,3 милиона динара. То је маса зарада која се 

исплаћује у складу са Законским и подзаконским актима која уређују ову област.  
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В) Остале накнаде и лични расходи (521 - 529) 
 

Табела 5. Остале накнаде и лични расходи                                               (у 000 дин.) 

Назив Износ 

Доприноси на терет послодавца 13.060

Бруто накнаде члан. Надзорног одб. 1.583

Отпремнина 840

Јубиларне награде 736

Помоћ запосленима 3.500

Стипендије 1.000

Превоз радника на посао и са посла 1.600

Дневнице у земљи 200

Дневнице у иностранству 19

Превоз на службеном путу 10

Остали расходи 52

Уговор о делу и уговор о привременим и повременим посл. 900

УКУПНО: 23.500  
 

 

Г) Трошкови производних и осталих услуга (530 - 539) 
 

Табела 6. Трошкови производних и осталих услуга                                                    (у 000 дин.)  

Назив Износ

Трошкови превоза мазута 1.300

Трошкови  фиксних телефона 200

Трошкови  мобилних телефона 650

Текуће и инвестиционо одржавање 10.000

Трошкови огласа 900

Реклама и пропаганда 600

Трошкови спонзорства и донације 300

Трошкови регистрације возила 100

Трошкови воде 1.300

Путарина и паркинг 150

Одржавање прогр. и рачунара и интернет 1.000

Комуналне и остале услуге 120

Закуп 450

Остале производне услуге 1.500

Заштита на раду 200

УКУПНО: 18.770
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Д) Трошкови амортизације (540 - 549)    
 

Табела 7. Трошкови амортизације                                           (у 000 дин.) 

Назив  Износ 

Амортизација 45.000

Трошкови резервисања

УКУПНО: 45.000

 

Ђ) Нематеријални трошкови  (550 - 559) 
 

Табела 8. Нематеријални трошкови                                            (у 000 дин.) 

Назив  Износ

Трошкови саветовања 150

Стручна литература 500

Здравствене услуге 100

Трошкови ревизије и процене 146

Остале непроизводне услуге 600

Трошкови репрезентације 654

Трошкови задруга 3.500

Премија осигурања 1.500

Трошкови платног промета 1.200

Порез на имовину 900

Чланарине коморама и удружењима 650

Заштита животне средине

Таксе 2.500

Остали нематер. трошкови 1.200

УКУПНО: 13.600

 

Е) Финансијски расходи (560 – 563) 
 

Табела 9. Финансијски расходи                                              (у 000 дин.) 

Назив Износ 

Расходи камата 12.000

Негативне курсне разлике 200

УКУПНО: 12.200

 

Ж) Остали расходи (570 – 579) 
 

Табела 10. Остали расходи                                                    (у 000 дин.) 

Назив  Износ 

Остали расходи 500

УКУПНО: 500
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З) Исправка потраживања (585) 
 

Табела 11. Исправка потраживања                                                  (у 000 дин.) 

Назив  Износ 

Исправка потраживања

УКУПНО: 0

 

 

И) Укупно процењени трошкови 
 

Табела 12. Укупно процењени трошкови у 2020. години                  (у 000 дин.) 

УКУПНО ПРОЦЕЊЕНИ ТРОШКОВИ У 2020  Износ 

Таб.3 – А) Трошкови материјала и енергије (500 – 519) 363.748

Таб.4 – Б) Трошкови зарада и накнада (520) 79.333

Таб.5 – В) Остале накнаде и лични расходи (521 - 529) 23.500
Таб.6 – Г) Трошкови. произ.и осталих усл. (530 - 539) 18.770

Таб.7 – Д) Трошкови амортизације (540 - 549) 45.000
Таб.8 – Ђ) Нематеријални трошкови  (550 - 559) 13.600

Таб.9– Е) Финансијски расходи (560 – 563) 12.200

Таб.10– Ж) Остали расходи (570 – 579) 500

Таб.11– З) Исправка потраживања (585)

УКУПНО 556.651

 

 

Ј) Пословни резултат у 2020. години 
 

Табела 13. Процењени пословни резултат у 2020. години                                             (у 000 дин.) 

I. СВЕГА ПРИХОДИ 560.325

II. СВЕГА РАСХОДИ 556.651

III. ОСТВАРЕН ДОБИТАК I - II 3.674  
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2.1. Процењени физички обим активности 
 

 

За обављање делатности, предузеће је релативно добро опремљено, па се може рећи да: 

 

- Структура запослених обезбеђује несметано функционисање предузећа и планирани 

развој, као и одговарајући квалитет услуге. 
 

- Топловодна мрежа је добрим делом обновљена заменом застарелих и дотрајалих 

челичних топловода предизолованим цевима и знатно су смањењи губитци и повећана 

енергетска ефикасност дистибутивног система, 
 

- Све више се уводе информационе технологије у производњу и дистрибуцију топлотне 

енергије и аутоматско управљање опремом, као и у све службе предузећа (књиговодство, 

наплату и сл). 
 

- Котларнице су у релативно добром стању, врши се реконструкција и прелазак са мазута 

на гас. 

 

Предузеће располаже са значајном покретном и непокретном имовином која се састоји од: 

- 4 котларнице са 10 котлова и инсталираним капацитетом од 86 МW и припадајућим 

резервоарским простором за мазут од 1.000 м3, 

- 26 км топловодне мреже, 

- Управне зграде у ул. Цара Лазара 52/А, 

- Топлотне подстанице (око 500 у употреби и 40 у магацину), 
 

Поред непокретне, предузеће располаже и следећом опремом: 

- 1 камион за превоз мањих терета, 

- 4 Теретна ПИК-ап возила за сервисне услуге, 

- 4 путничка возила као и 

- разну опрему и алат за обављање делатности. 
 

Све су то предуслови који су омогућили да предузеће оствари процењени физички обим 

активности. 

 

Топлана послује у специфичним околностима: 
 

1. Цена услуге грејања се утврђују у складу са Уредбом о утврђивању методологије за одређивање 

цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (Сл. Гласник број 63/2015) који је прописала 

Влада РС. 
 

2. Цене услуга грејања су уско везане за цене енергената и исти имају учешће у структури цене 

око 70%. 
 

У процесу производње топлотне енергије, највећи добављачи су уједно и испоручиоци 

енергената и то:  

ЈП Србијагас – Нови Сад, 

НИС Југопетрол – Београд. 
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2.2. Прилози 
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2.3. Анализа процењених индикатора пословања 

                               за 2020.годину 
 

А) Пословни приходи 
 

Пословни приходи у 2020. години остварени су 550 милиона динара или 94% од планираних.  

Пратећи стање грејних површина из године у годину дошли смо до закључка да се тренд 

искључења пословног простора из ранијих година углавном зауставио, и дошло је до мањег 

повећања грејних површина. Што се тиче стамбеног простора такође је дошло до заустављања 

тренда искључења. Све су ово разлози да смо за 2021. годину планирали  повећање грејних 

површине за објекте чија је изградња у току и код којих се очекује прикључење на систем 

даљинског грејања. 

У структури пословних прихода највеће учешће (99%) имају приходи од грејања стамбеног и 

пословног простора. Услуге грејања се фактуришу у складу са Одлуком о условима и начину 

снабдевања топлотном енергијом града Краљева и тарифног система за обрачун испоручене 

топлотне енергије. 

Од израде плана за 2019. годину у примени су нове цене топлотне енергије на основу Одлуке 

Надзорног одбора бр.2102 од 03.12.2018.године. Сагласност на Одлуку о ценама топлотне 

енергије Скупштина града Краљева је доставила решењем број 011-64/2019. од 

28.02.2019.године. 

Нове цене топлотне енергије су у примени од 01.03.2019.године. 

При изради плана за 2021.годину у примени су важеће цене за испоручену топлотну енергију. 

 

Б) Пословни расходи 
 

Пословни расходи у 2020.години су остварени 544 милиона динара или 93% од планираних. 

Највеће учешће у пословним расходима имају трошкови енергената са 65% и они су остварени 

355 милиона динара. Трошкови енергената су мањи од планираних за 37,6 милиона динара а на 

мање остварење од плана утицали су углавном повољни климатски услови и мања количина 

потрошених енергената. 
 

В) Укупни приходи 
 

Укупни приходи су остварени 560 милиона динара или у односу на план са 93%. Они су мањи за 

око 42 милиона динара у односну на планиране. На мање остварење од планираних највише је 

утицало мање остварење пословних прихода ( прихода од грејања) јер није извршено планирано 

прикључење нових објеката. 
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Г) Укупни расходи 
 

Укупни расходи су остварени 556 милиона динара или  93% у односу на план. На мање 

остварење укупних расхода од планираних највише је утицало мање остварење трошкова 

енергената који у укупним расходима учествују са 64% . 
 

Д) Пословни резултат и нето резултат 
 

Предузеће у 2020. години остварило је позитиван пословни  резултат у износу од око 3,6 

милиона динара. Остварена добит је већа од планиране и користи се за покриће губитка из 

ранијих година. 

 

Ђ) Број запослених 
 

У 2020. години планирано је 74 запослених радника, а остварено 71. 

 

Е) Просечна нето зарада 
 

Просечна нето зарада је остварена у износу 63.771 динара и на нивоу је планиране нето зараде. 

  

Анализа остварених индикатора пословања приказана је у Прилогу 2. 

 

 

 

2.4. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе 
 

На страни прихода највећа одступања од плана су везана за смањење прихода од грејања због 

неприкључења планираних објеката због застоја у изградњи нових објеката изазваног 

пандемијом корона вируса. 

На страни расхода  највеће одступање је на трошковима енергената које је последица климатских 

услова (повољне спољне температуре у месецима октобар, новембар). 

 

 

2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања 
 

У овом периоду радило се на смањењу губитака на дистрибутивној мрежи кроз квалитетно 

одржавање и замену старих топловода. Такође, завршила се реконструкција једног топлотног 

извора што ће повећати степен корисности, побољшати сигурност система и смањити емисију 

штетних гасова (заштита животне средине). Све ово утицаће на смањење трошкова енергената.  

 

 

2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања. 
 

Добро корпоративно управљање заснива се на транспарентности, доступности, ефикасности, 

благовремености, потпуности и тачности информација на свим нивоима у оквиру предузећа. 

Сарадња са оснивачем представља основ за добро корпоративно управљање и она је била стална 

активност директора и Надзорног одбора. 

Добра сарадња пословодства са Надзорним одбором благовременост и тачност података и 

донесених одлука су све активности доброг корпоративног управљања. 
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2.7. Извори финансирања пословања 
 

Избори финансирања Предузећа су: 
 

 Из основне делатности Предузећа (производња и испорука топлотне енергије       

купцима) , 

 Донација. 

 Кредитног задужења 

 

Предузеће углавном послује сопственим средствима, а од 2008. године улази у кредитно 

задужење код КФВ банке  ради улагања у реконструкцију и набавку постојеће застареле опреме 

и увођење савремене технологије високе ефикасности, што је углавном и завршено. 

 

 

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

3.1. Кључни циљеви предузећа 
 

Ради остваривања пословне стратегије и мисије предузећа дефинисани су следећи циљеви: 

 производња довољне количине топлотне енергије за потребе грејања корисника 

поштујући стандарде; 

 дистрибуција топлотне енергије корисницима са минималним енергетским губицима 

грејног флуида; 

 пружање квалитетне услуге грејања, без непотребног расипања топлотне енергије; 

 модернизација топлотних извора и реконструкција одређених топловода све у циљу 

повећања сигурности система, смањења енергетских губитака и губитака грејног флуида у 

мрежи; 

 модернизација топлотних подстаница и обезбеђење мерења утрошка топлотне енергије 

која се предаје објектима; 

 увођење индивидуалног мерења утрошка топлотне енергије код корисника и плаћања по 

стварном утрошку; 

 увођење тарифног система у потпуности; 

 почетак производње електричне енергије у инсталираној фотонапонској електрани. 

 висока одговорност у поштовању права и обавеза радника; 

 едукација запослених и минимизирање пословног ризика; 

3.2. Кључне активности предузећа 
 

 обезбеђивање довољне количине енергената за грејну сезону; 

 сталан рад на сигурности производних капацитета; 

 реконструкција и санација старих топловодних  водова и уградња савремене опреме; 

 стална контрола губитка грејног флуида; 

 набавка и уградња савремених топлотних подстаница са опремом за мерење утрошка 

топлотне енергије; 

 постављање неопходне комуникационе опреме и успостављање система даљинског 

надзора производње и дистрибуције т.е.; 

 заједнички рад са оснивачем (град Краљево) око увођења тарифног система (за физичка 

лица); 
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 Проширење капацитета (снаге фотонапонске електране) за производњу електричне 

енергије; 

 Инсталација когенерацијског система (истовремена производња топлотне и електричне 

енергије; 

 стална активност на поштовању права радника, безбедност на раду и поштовању 

процедура за безбедан рад и побољшање материјалног положаја запослених; 

 праћење и примена нових законских обавеза, технолошких решења, савремено управљање 

кроз перманентно усавршавање и едукацију запослених. 

 

3.3. Анализа тржишта 
 

У пословној 2021. години ЈЕП „Топлана“ ће се бавити првенствено производњом и 

дистрибуцијом довољне количине топлотне енергије својим корисницима, као и производњом 

електричне енергије. 

Наша очекивања су да ће у 2021. години доћи до повећања грејне површине како пословног тако 

и стамбеног простора. То ће омогућити боље искоришћење производних капацитета предузећа. 

 

3.4. Ризици у пословању 
 

У пословању ЈЕП "Топлана" Краљево изражени су: 

1. Тржишни ризици, 

2. Ризици ликвидности, 

3. Пословни ризици, 

4. Оперативни ризици. 

 

1. Тржишни ризици се односе највише на цену енергената (гаса и мазута) и у наредном 

периоду се очекују мале промене тих цена, услед промене цена на светском тржишту. 

Наша очекивања су да пораст цена енергената у 2021. години неће бити изражена и са 

тренутном ценом наше услуге овај ризик држимо под контролом. 

2. Ризик ликвидности је изражен због немогућности наших корисника да плаћају 

испоручену топлотну енергију, што је последице економске кризе и утицаја тренутне 

здравствене епидемиолошке ситуације. ЈЕП "Топлана" перманентно ради на обавештавању 

корисника о дугу, давање могућности измирења дуга на рате, као и најнепопуларнију меру 

утужење дужника и ангажовање извршитеља, а све у циљу управљања овим ризиком. 

3. Пословни ризик тренутно није изражен с обзиром да је тренутна цена грејања блиска 

цени која је дефинисана Уредбом. Пошто очекујемо малу промену цена енергената на тржишту 

сматрамо да са постојећом ценом наше услуге можемо очекивати да овај ризик такође можемо 

контролисати у наредном периоду. 

4. Оперативни ризик постоји и везан је за недостатак енергената и отказивање техничког 

система. Управљање ризиком недостатка енергената се постиже могућношћу коришћења и 

мазута и гаса у нашим котларницама (топлотним изворима), као и сталном резервом енергената у 

цистернама за најмање 15 грејних дана. Технички системи (топлотни извори и топловоди) су 

прилично модернизовани и не очекују се већи застоји у току грејне сезоне. У случају прекида 
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испоруке ТЕ, ЈЕП "Топлана" има своје техничке екипе које релативно брзо отклањају кварове.

    

 

 

 

 

3.5. Мапа ризика 
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3.6. Табела индикатора 
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          3.7. Активности за унапређење корпоративног управљања 
 

У наредном периоду предузеће у циљу унапређења корпоративног управљања радиће на: 

- ефикасној примени свих правних норми везаних за пословање, 

- боља сарадња са корисницима наших услуга; 

- јачање сарадње са оснивачем и другим државним институцијама, 

- унапређење унутрашње комуникације између сектора унутар предузећа и управљачких 

структура. 
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4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО 

НАМЕНАМА 

 

Планирани финансијски показатељи за 2021. годину су приказани у следећем тексту и 

табелама: 

 

ЈЕП „Топлана“ преко 90% прихода остварује фактурисањем за извршене услуге грејања како 

стамбеног тако и пословног простора.  У табели 14 је дата очекивана грејна површина у 2021. 

години. 

 

Планирана грејна површина у 2021.години је већа од остварене у 2020.години, како за пословни 

тако и за стамбени простор. У 2021. години очекује се прикључење на систем даљинског грејања 

неколико објеката који су тренутно у изградњи. 

 

Табела 14. Физички обим производње - грејне површине                             (у јед.мере) 

Назив грејне површине Јед. мере ПЛАН 2020       
 Процена 

остварења  2020 
ПЛАН 2021       

Стамбени простор м2 385.000 363.342 384.299

Пословни простор м2 94.000 93.181 93.301

479.000 456.523 477.600УКУПНО:

 

 

 

4.1. Финансијски план за 2021. годину 
 
 

4.1.1. Приход по основу грејања прикључених грејних површина 

 

Приход од грејања пословног и стамбеног простора чини 94% укупног прихода. При планирању 

прихода од грејања пошло се од повећања грејне површине за новоприкључене објекте и важеће 

цене грејања. 

 

Табела 15. Укупно планирани приход по основу грејања у 2021. год.                             (у 000 дин.) 

I. СТАМБЕНИ ПРОСТОР 424.266

II. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 144.000

УКУПНО: 568.266
 

 

Планирани приходи од грејања су на нивоу плана из претходне године а 6% већи од процене 

остварења. 

 

4.1.2. План осталих прихода – допунска делатност у (000) дин. 

 

1. Oстали приходи су приходи од услуга на одржавању и извођењу  радова  у сопственој  режији 

и за трећа лица, услуга пројектовања и другим услугама. Планирани приходи по том основу су: 

 

- радови на замени подстаница, 

- санација - реконструкција топловода и подстаница, 
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      - радови на уградњи калориметара,            

- радови на текућем и инвестиционом одржавању, 

- издавање сагласности, стручни надзор и пројектовање, 

- радови за трећа лица и сл.                                                      укупно:       6.000 

2. Приход по основу камата      укупно:     11.000 

3. Остали приходи – продаја отпадних материјала и друго укупно:               2.000 

4. Приход од прикључака                укупно:                           5.628 

5. Приход од донација из ранијих година    укупно:                           6.000 

6. Други пословни приходи                                   укупно:                           2.000 

 

 

                              Укупан приход            
     Табела 16. Укупан приход                                                                                   (у 000 дин.) 

Врста прихода ПЛАН 2020
Процена 

остварења 2020
ПЛАН 2021

Пословни простор 144.000 134.825 144.000

Стамбени простор 425.350 400.000 424.266

Одрж, монт у сопс. Ре. 6.000 4.500 6.000

Камате 10.000 9.000 11.000

Други пословни приходи 2.000 2.000 2.000

Остали приходи 2.000 1.000 2.000

Прикључци 4.382 3.000 5.628

Донације из ранијих год. 6.000 6.000 6.000

Наплаћена потраживања 3.000

УКУПНО: 602.732 560.325 600.894

 

 

4.1.3. План расхода 

 

План расхода дат је на бази остварења и процене до краја 2020. год. и изражених потреба за 

материјалом, сировинама и услугама у 2021. години. Пошто се ради о великом броју елемената и 

веома великим разликама у износима то ћемо у најкраћим цртама дати осврт за 

најкарактеристичније врсте кроз табеларне приказе аналитички груписане у оквиру контног 

плана:  

 

- Трошкови мазута и гаса дати су на бази просечне  потрошње ових енергената у последњих 

неколико година, грејних површина, тренутно важећих цена, и учешћа појединих енергената 

у укупним трошковима енергената. 

- Трошкове сировина и материјала чине трошкови који настају у производњи и дистрибуцији 

топлотне енергије као и утрошци при извођењу радова у оквиру и ван предузећа.  

- Трошкови  алата, ситног материјала и ХТЗ - опреме настају при издавању из магацина и 

отписују се у износу од 100%.  

- У трошкове канцеларијског материјала спадају папир за штампаче, за копирање, траке и 

рибони, коверате, обрасци и сл.  

- Трошкови електро-енергије дати су на бази потрошње из текуће године и цена струје.       

- Трошкови горива и мазива за возила дати су на основу потрошње и цена горива а највећим 

делом зависе од обима коришћења возила, радова и сл. 

 

Уредба Владе РС (Сл.гласник РС  бр.:101/2012,  бр. 37/2013, бр. 96/2013  бр. 125/14 и бр. 63/5) 

прописује следеће: 

 да је просечна предата количина топлотне енергије за загревање објеката 140 kWh/m² ,  
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 да  је степен корисности производног система када се корист гас η=0,85 а када се користи 

мазут η=0,82 

 да је степен корисности дистрибутивног система η m=0,88 

 

Како ЈЕП „ТОПЛАНА“ Краљево планира да у  2021. год. греје 477.600 м2 (384.299 м2 стамбеног 

простора и 93.301 м2 пословног простора)  потребно је планирати следећа финансијска средства 

за набавку енергената ( гаса и мазута). 

 

- Трошкови гаса  

 

Од  укупне грејне површине на гас ће се грејати око 90% односно око 429.840 м2. Планирана 

потрошња гаса у 2021. год. износи 7.900.000 Нм3.   

 

- Трошкови мазута 

 

Од  укупне грејне површине на мазут ће се грејати око 10% односно око 47.760 м2. Планирана 

потрошња мазута у 2021. години је 1.000.000 килограма. 

 

За набавку планиране количине енергената предвиђен је трошак у износу 358 милиона динара. 

Од тога за набавку гаса 310 милиона динара, а за набавку мазута 48 милиона динара. 

 

А) Трошкови материјала и енергије (500-519) 

 

          Табела 17. Трошкови материјала и енергије                                    (у 000 дин.) 

ПЛАН 

2020

Процена 

остварења 

2020

ПЛАН 2021

7.000 7.000 9.000

1.000 1.000 1.000

600 400 600

14.000 14.000 14.000

1.200 1.000 1.200

мазут 50.310 48.000
гас 290.038 309.925

401.570 363.748 383.725

377.770

Гориво и мазиво

Енергенти

УКУПНО:

Врста трошка (услуге)

Сировине и материјал

Алат, инв. и ауто гуме

Канцелар. материјал

Електроенергија

 
 

 

 

Б) Трошкови бруто зарада и накнада (520)  
 

         Табела 18. Трошкови бруто зарада и накнада                        (у 000 дин.) 

Врста трошка (услуге)
ПЛАН 

2020

Процена 

остварења 

2020

ПЛАН 2021

Нето зарада 56.613 55.185 61.863

Порез 7.990 5.519 6.186

Доприноси на терет радника 15.302 18.629 20.201

Бруто - укупно 79.905 79.333 88.250

 
 

Зараде за 2021.годину планиране су у складу са важећим законским и подзаконским актима која 

уређују ову област ( Закон о раду и Колективни уговор ЈЕП „Топлане“ Краљево). 
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Планирана маса зарада је повећана због увећања минулог рада запослених, накнада за топли 

обок и регрес, повећања минималне цене рада и планираног пријема нових радника. 

 

В) Остале накнаде и лични расходи (521-529)        

           Табела 19. Остале накнаде и лични расходи                                                 (у 000 дин.) 

Врста трошка (услуге)
ПЛАН 

2020

Процена 

остварења 

2020

ПЛАН 2021

Доприноси на терет послодавца 13.704 13.060 14.700

Накнаде члановима Надзорног одбора 1.600 1.583 1.932

Отпремнина 600 840 350

Јубиларне награде 680 736 1.500

Помоћ запосленима 3.600 3.500 3.600

Стипендије 1.000 1.000 700

Превоз радника 1.700 1.600 1.800

Дневнице у земљи 500 200 468

Дневнице у иностранству 80 19 100

Трошкови превоза на службеном путу 30 10 30

Остали лични расходи 200 52 400

Уговор о делу и уговор о прив. и пов. пос. 1.200 900 1.200

УКУПНО: 24.894 23.500 26.780  
 

 Доприноси на терет послодавца директно су везани за планиране зараде и прописан је 

проценат за ове намене (16,65%). 

 

 Накнаде члановима Надзорног одбора утврђују се на основу предлога Градоначелника 

о висини надокнаде за рад у надзорним одоборима – допис број 1195/18 од 20.04.2018. 

године. 

 

 Отпремнина за одлазак у пензију се исплаћује у складу са Законом о раду и 

колективним уговором ЈЕП „Топлана“ Краљево. У 2021. години је планиран одлазак у 

пензију једног радника. 

 

 Јубиларне награде исплаћују се по чл. 74. поменутог Колективног уговора за непрекидан 

проведени стаж у предузећу. У 2021.години 9 радника стичу право на јубиларну награду. 

 

 Помоћ запосленима је планирана у складу са Анексом II Посебног колективног уговора 

за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, а који се 

примењује од 01.01.2018. године (Сл. Гласник РС бр.  12/17, 5/18).  

 

    Г) Трошкови производних и осталих услуга   (530-539) 

 
 

Трошкови телефонских услуга планирани су у складу са проценом остварења у 2020. 

години. 

 

Трошкови огласа, рекламе и пропаганде углавном се односе на давање разних 

обавештења у медијима, позива и информација везаних за услугу грејања, наплату потраживања 

и осталих информација битних за бољу комуникацију са корисницима наших услуга, као и 

поделу рекламног материјала у циљу промовисања и унапређења пословања предузећа и 

планирани су на нивоу плана за 2020. годину, како је дефинисано смерницама за израду плана и 

програма пословања . 
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Планирани трошкови за текуће и инвестиционо одржавање обухватају радове на  

поправци топловода, подстаница, машинске опреме и инсталација, возног парка и рачунарске 

опреме, поправку и ремонт пумпи и мотора, мерних уређаја и инструмената,   чишћење котлова, 

измењивача, инсталација и сл. Највећи део радова из ове групе обавиће Топлана у сопственој 

режији, а мањи део специфичних послова обавиће трећа лица на основу прикупљених понуда. 

 

 

        Табела 20. Трошкови производних и осталих услуга                                          (у 000 дин.) 

Врста трошка (услуге) План 2020
Процена 

остварења 2020
План 2021

Трошкови превоза мазута 1.600 1.300 1.600

Тр фискних телефона 200 200 250
Тр. мобилних телефона 650 650 700

Текуће и инв. Одржавање 10.900 10.000 13.000

Трошкови огласа 900 900 900

Реклама и пропаганда 600 600 600
Трошкови донација 300 300 300
Регистрација возила 150 100 150
Трошкови воде 1.100 1.300 1.400
Путарина и паркинг 150 150 150

Одрж. прогр. и рачун. и интернет 1.000 1.000 1.500

Комуналне и остале услуге 130 120 130

Закуп 500 450 500

Остале производне услуге 900 1.500 1.500

Заштита на раду 200 200 250

УКУПНО: 19.280 18.770 22.930  
 

Д) Трошкови амортизације (540-549)        
 

        Табела 21. Трошкови амортизације                                                                            (у 000 дин.) 

Врста трошка (услуге) План 2020
Процена 

остварења 2020
План 2021

Амортизација 45.000 45.000 45.000
УКУПНО: 45.000 45.000 45.000  

 

Планирана амортизација дата су на бази остварења у претходној години, ново укњижених 

топловода, као и набављене опреме према плану набавке и изградње у текућој години и отписа 

постојеће опреме. 

Обрачун амортизације врши се применом пропорционалне методе, по стопама дефинисаним 

Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈЕП „Топлана“ Краљево. 
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Ђ) Нематеријални трошкови (550-559) 
 

          Табела 22. Нематеријални трошкови                                                   (у 000 дин.) 

Врста трошка (услуге)
ПЛАН 

2020

Процена 

остварења 

2020

ПЛАН 

2021

Трошкови саветовања и стручног образовања 300 150 300

Стручна литература, новине и часописи 500 500 500

Здравствене услуге 260 100 350

Трошкови ревизије и процене 145 146 145

Остале непроизводне услуге 600 600 600

Трошкови репрезентације 650 654 650

Трошкови задруга 3.500 3.500 3.500

Премија осигурања 1.500 1.500 1.600

Тр. платног промета 1.200 1.200 1.200

Порез на имовину 900 900 900

Чланарине коморама и удружењима 650 650 650

Заштита животне сред

Остали нематеријални трошкови 1.200 1.200 2.000

Таксе 2.800 2.500 2.800

УКУПНО: 14.105 13.600 15.195

 

Трошкови саветовања и стручног образовања везани су за разне семинаре, промоције и 

конгресе из области грејања и климатизације, обуку и курсеве и планирани су на нивоу плана за 

2020. годину. 

 

Стручна литература се односи на стручне часописе,службене листове и сл. и планирана је на 

нивоу плана за 2020. годину. 

 

Трошкови премија осигурања односе се  на осигурања имовине и запослених радника. 

 

Остале непроизводне услуге највећим делом су услуге везане за увођење ИСО стандарда 

квалитета као и услуге  копирања, умножавања материјала, коричења, сечења обрачуна и сл.  

 

Трошкови такси се највећим делом односе на таксе плаћене јавним  извршитељима и судовима 

за утужене кориснике пословног и стамбеног простора поштујући Законске одредбе. 

 

Остали нематеријални трошкови су: 

 Трошкови израде нормативних аката везаних за примену законских прописа, 

 Трошкови запослених у складу са појединачним колективним уговором. 

 

Трошкови репрезентације за 2021. годину планирани су на нивоу плана за 2020.годину. 

Критеријуми за трошење репрезентације регулисани су Правилником о трошковима 

репрезентације ЈЕП „Топлана“ Краљево (Одлука Н.О. бр. 490 од 26.02.2015. године) 
 

Трошкови задруга везани су за број запослених преко студентске задруге. Њихов број, као и 

број запослених на одређено време је планиран у складу са Законом о начину одређивања 

максималног број запослених у јавном сектору (члан 10. Сл. Гласник РС, бр. 68/15 од 04.08.2015. 

године и Сл. Гласник РС, бр. 81/16 и 95/18) и изменама Одлуке о максималном броју запослених  
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на неодређено време у систему локалне самоуправе града Краљева за 2019.годину Број 011-

210/2019-I од 23. Јула 2019.године. 

С обзиром да је ЈЕП „Топлана“ у последних 10 година имала одлив радника производног 

занимања и да се тај тренд и даље наставља, неопходно је било ангажовати раднике таквих 

профила, ради упознавања посла, упознавања својих радних задатака, да би несметано и са 

стеченим радним искуством могли да замене раднике који су отишли у пензију, као и оне који ће 

отићи у пензију, те самим тим сачувати несметан процес рада и производње.  

 

 

 

Е)  Финансијски расходи (560-563)    

 

       Табела 23. Финансијски расходи                                                                                 (у 000 дин.) 

Врста трошка (услуге)
ПЛАН 

2020

Процена 

остварења 

2020

ПЛАН 

2021

Негативне курсне разлике 200 200 200

Расходи камата 13.000 12.000 13.000

УКУПНО: 13.200 12.200 13.200

 

Расходи камата везани су за плаћање камата највећим делом банкама за подигнуте краткорочне 

кредите намењене за авансно плаћање енергената (гаса и мазута). 

 

 

Ж)  Остали расходи   (570-579) 

 

       Табела 24. Остали расходи                         (у 000 дин.) 

Врста трошка (услуге)
ПЛАН 

2020

Процена 

остварења 

2020

ПЛАН 

2021

Остали расходи 500 500

УКУПНО: 0 500 500

 

 

Остали расходи су остали непоменути расходи за које није прописан посебан аналитички рачун. 
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Укупни расходи 

 

На основу изнетих табела дајемо синтетички табеларни приказ расхода ради лакшег сагледавања 

елемената који утичу на крајњи резултат пословања: 

 

          Табела 25. Укупни  расходи                                (у 000 дин.) 

Врста трошка (услуге) ПЛАН 2020

Процена 

остварења 

2020

ПЛАН 

2021

Мат. и енергија 401.570 363.748 383.725

Бруто зараде 83.294 79.333 88.250

Остале накнаде 24.894 23.500 26.780

Произ.и ост. услуге 19.280 18.770 22.930

Амортизација 45.000 45.000 45.000

Немат.трошкови 14.105 13.600 15.195

Финансијски расходи 13.200 12.200 13.200

Остали расходи 500 500

УКУПНО: 601.343 556.651 595.580

 

 

 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

 

             Табела 26. Рекапитулација                                      (у 000 дин.) 

Врста
ПЛАН 

2020

Процена 

остварења 

2020

ПЛАН 

2021

I Укупни приходи 602.732 560.325 600.894

II Укупни расходи 601.343 556.651 595.580

Добит (I-II) 1.389 3.674 5.314

Губитак (II-I)

 

 

Планирани приходи и расходи у 2021.години су на нивоу плана за претходну годину а 7% већи 

од процењеног остварења  у претходној години. 

Планирана добит је већа од процењене за 2020.годину и расподелиће се за покриће губитка из 

ранијих година. 
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4.2. Прилози 
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 4.3. Структура планираних прихода и расхода 
 

За 2021. годину планирано је остварење прихода у укупном износу од 600.894.000 динара. Највећи 

део прихода се односи на приходе од грејања: 

 

- Стамбени простор 424.266.000 динара, 

- Пословни простор 144.000.000 динара, 

- Приход од услуга одржавања и монтаже и рад у сопственој режији 6.000.000 динара, 

- Приход од камата 11.000.000 динара, 

- Остали приходи 2.000.000 динара, 

- Приход од прикључења 5.628.000 динара, 

- Донације из ранијих година 6.000.000 динара, 

- Други пословни приходи 2.000.000 динара. 

 

У структури планираног прихода 95% укупног прихода је приход од услуга грејања стамбеног и 

пословног простора. 

 

Планира се повећање грејне површине за 21.077 м2 и то код стамбеног простора 20.957 м2 и  код 

пословног простора 120 м2 

 

Приход на позицији одржавање, монтажа и рад у сопственој режији чине: 

 

- Радови на замени подстанице, 

- Радови – реконструкција топловода и подстаница 

- Уградња калориметара 

- Радови на текућем и инвестиционом одржавању 

- Стручни надзор и пројектовање 

- Издавање сагласности 

- Радови за трећа лица и слично, 

 

 4.4. Цене 
 

 

Цене услуга грејања утврђују се у складу са уредбом Владе РС (Сл. гласник број 101/12, Сл. 

гласник број 37/13, Сл. гласник 96/13, Сл. гласник бр. 125/14 и Сл. гласник бр. 63/15) као и у складу 

са Одлуком о тарифном систему по ком се цене варијабилног и фиксног дела утврђују по 

методологији наведене одлуке. 
 

Важеће цене грејања од марта 2019. године биле су основ за израду програма пословања за 2021. 

годину. Те цене износе: 
 

Стамбени простор: 92,00 дин/м2 - 12 месеци 
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Пословни простор: – фиксни део 105,00 дин/м2 - 6 месеци 

          – варијабилни део 6,70 дин/kWh 

 

Сагласност на ове цене грејања дао је оснивач – Скупштина града Краљева решењем број 011-

64/2019-I од 28.02.2019.године. 

 

Цене услуга грејања су уско везане за цене енергената и исти имају учешће у структури цене 

грејања око 70%. 
 

 

 4.5. Субвениције и приходи из буџета 
 

Основ за коришћење субвенција садржан је у Члану 61. Закона о јавним предузећима, (Службени 

гласник РС бр 15/16).  

ЈЕП „Топлана“ Краљево у програму пословања за 2021. годину није планирала субвенције ни 

приходе из буџета за текуће пословање.  

Програмом пословања предвиђене су субвенције из буџета града Краљева у износу 18 милиона 

динара за капиталне пројекте.  

Програм коришћења субвенција приказан је у прилогу број 4. Програм коришћења субвенција 

детаљно образлаже намену и динамику коришћења субвенцијa и приказан је кроз посебан програм 

коришћења субвенција и саставни је део плана и програм пословања. 
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           4.6. Средства за остале накнаде запослених 

 
Средства планирана на позицијама: службена путовања, уговор о привременим и повременим 

пословима, превоз запослених и остале накнаде физичким лицима планирана су до нивоа 

планираних средстава за 2020.годину и приказана у прилогу 5. 
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5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ 
 

        5.1. Планирана добит ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2021. годину ће се користити за 

покриће губитка из ранијих година у складу са важећим законима и нормативним актима, а на 

основу Одлуке Надзорног одбора предузећа, на коју даје сагласност Скупштина града Краљева 

као оснивач. 

 

              5.2. Начин утрошене добити за 2020. годину  
Расподела процењене добити за 2020. годину вршиће се за покриће губитка из ранијих година, на 

основу Одлуке Надзорног одбора предузећа, а у складу са Законом и нормативним актима предузећа 

уз сагласност Оснивача.  

 

                5.3. Начин утрошене добити за 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.  

                                                     и 2019. годину 
 

5.3.1. Остварена добит за 2014. и 2015. годину расподељена је за покриће губитака из ранијих 

година на основу Одлуке о расподели добити Надзорног одбора ЈЕП „Топлана“ Краљево бр. 1268 

од 24.06.2015. године и бр. 1285 од 29.06.2016. година на које је дала сагласност Скупштина 

града Краљева Решењем бр. 011-123/2017-I. 

 

5.3.2. Остварена добит за 2016. годну расподељена је за покриће губитака из ранијих година на 

основу Одлуке Надзорног одбора ЈЕП „Топлана“ Краљево бр. 1086 од 22.06.2017. године на коју 

је дата сагласност Скупштине града Краљева  Решењем бр. 011-364/2017-I. 

 

5.3.3.  Остварена добит за 2017. годину расподељена је за покриће губитка из ранијих година на 

основу Одлуке Надзорног одбора ЈЕП „Топлана“ Краљево бр. 902 од 01.06.2018. године на коју 

је дата сагласност Скупштине града Краљева Решењем број 011-313/2018-I. 

 

5.3.4.  Остварена добит за 2018. годину расподељена је за покриће губитка из ранијих година на 

основу Одлуке Надзорног одбора ЈЕП „Топлана“ Краљево бр. 893 од 07.06.2019. године на коју 

је дата сагласност Скупштине града Краљева Решењем број 011-224/2019-I. 

 

5.3.5.  Остварена добит за 2019.годину расподељена је за покриће губитка из ранијих година на 

основу Одлуке Надзорног одбора ЈЕП „Топлана“ Краљево бр. 841/1 од 19.06.2020. године на коју 

је дата сагласност Скупштине града Краљева Решењем број 02-47/2020-I од 05.10.2020.године. 
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6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 

6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама 
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6.2. Структура запослених 
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6.3. Динамика запошљавања 
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6.4. Зараде и план исплате зарада 
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52 
План и програм пословања ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2021. годину 

 

6.5. Накнаде Надзорног одбора 

 
 

 

6.6. Накнаде Комисије за ревизију 

 

 

ЈЕП „Топлана“ Краљево нема Комисију за ревизију, те с тога није урађен Прилог 11. 
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7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ     
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8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ 
 

8.1. Планиране набавке су приказане у прилогу: 
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8.2. Образложење 

 

Планиране набавке добара, радова и услуга за 2021. годину спроводе се у складу са Законом о 

јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 91/2019) и обухватају набавке енергената (гас и мазут, 

електроенергија, гориво и мазиво), сировинa и материјала као и услуга које су неопходне за 

несметано функционисање система даљинског грејања (услуге превоза мазута).  Остала добра и 

услуге спроводе се на годишњем нивоу и део су редовних активности предузећа. 

Набавке за текуће и инвестиционо одржавање обухватају радове на поправкама  котларница, 

подстаница, машинске опреме и инсталација, возног парка, поправку и ремонт пумпи и мотора, 

мерних уређаја и инструмената, чишћење котлова и сл. Набавке се врше за уградњу резервних 

делова за несметано функционисања система и спроводе се ради редовног одржавања као и у 

случају потребе, односно отказа дела система. Један део ових набавки чине периодични прегледи 

и испитивања који се спроводе у складу са законским обавезама и регулативама.  

Набавке везане за инвестиције односе се на набавку опреме неопходне за реализацију започетих 

и нових инвестиција, пројеката израде инвестиционо техничке документације, техничког 

надзора, контроле пројеката, вештачења и геометарских услуга, као и грађевинске радове при 

изради нових прикључних топловода и реконструкције постојећих. 

 

Образложење за набавку возила 

  

Планирана је набавка једног возила снаге до 80 KW, процењене вредности 600.000,00 динара. 

Како су два теретна возила дотрајала због техничке неисправности и века трајања, потребно је 

набавити једно службено возило за потребе службе дистрибуције, одржавања и монтаже ради 

обављања техничких услуга и набавки. 
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9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ 

9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2020. години приказана су у прилогу 
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9.2. Образложење инвестиционих улагања у 2020. години 
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10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

 

10.1. Средства за посебне намене планирана су на нивоу плана за 2020. годину у складу са смерницама за израду плана.  

Предузеће не користи средства из буџета за текуће пословањe па нема ограничења у планирању средстава за спонзорство и донације у складу са 

смерницама за израду годишњег програма пословања за 2021. годину.  

 

10.2. Средства за посебне намене приказана су у Прилогу 15. 

 
 

 

 


