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                                         ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ 

 
Јавно комунално стамбено предузеће ''Топола'' Топола (у даљем тексту ЈКСП ''Топола'' 

Топола) основано je као јавно предузеће. Оснивач предузећа је Скупштина Општине Топола на 
основу решења о оснивању бр. 544 од 22.02.1955. године и Одлуке о оснивању ЈКСП ''Топола'' 
из Тополе (Сл.лист СРЈ, бр.16/89 и 020-184/2001-04 од 17.12.2001. године). 

Предузеће је уписано у судски регистар Трговинског суда у Крагујевцу Фи-830/2000 
регистарски уложак број 1-245-00 и послује средствима у државној својини. 

ЈКСП ''Топола'' Топола је код Агенције за привредне регистре према Закону о 
регистрацији привредних субјеката уписано у Регистар привредних субјеката под (Б.Д. 
102865/2006).   

JKСП ''Топола'' Топола је основана као јавно предузеће за обављање комуналних и 
стамбених делатности. Основна делатност предузећа је сакупљање, пречишћавање и 
дистрибуција воде као претежна делатност, шифра делатности 3600. Остале делатности 
утврђене су актом о регистрацији и Статутом предузећа. Остале делатности предузећа су 
сакупљање и одвођење отпадних вода, изношење и депоновање смећа, пијачне услуге, 
одржавање гробља, чишћење јавних површина, извођење грађевинских радова.   

У правном промету за своје обавезе предузеће одговара свом својом имовином. 
На дан 31.12.2020. године предузеће има 73 радника. Просечан број запослених у 

обрачунском периоду је 77 радникa. 
Седиште предузећа је у Тополи, улица Миливоја Петровића Блазнавца бр. 6. 
Матични број предузећа је 07123582. 
Порески идентификацони број предузећа (ПИБ) је 101223270. 
Текући рачуни: 
 

- Директна банка               150-910-27 
- Комерцијална банка    205-81392-61 
- Банка Интеса     160-63013-90 
- Halk банка                                                     155-31460-11 
- Управа за трезор-субвенције   840-642743-65 
- Управа за трезор     840-836743-65 

 

                                          
                                       ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ 

 

Сектор за третман питких вода обухвата : 

• ПППВ у Јарменовцима са извориштима сирове воде (Јарменовачка река, Милића 
поток и Поточање) 

• Систем праћења и управљања водоводним системом  и објектима РО, ПК, ПР1-
ПР4 

• Градска изворишта „Врело“,  „Божурња“ и „Кречана“. 
 У 2020. години на свим водоводним објектима који  су коришћени за потребе снабдевања 

водом произведено је 863.722 м3 . На ПППВ у Јарменовцима произведено је 799.312 м3, на 
изворишту „Врело“ 26.066 м3, “Кречана“ 38.344 м3. Укупно фактурисана количина воде у 2020. 
години износи 430.249 м3.  

 За потребе становништва и привреде коришћена је вода са површинских изворишта, 
након технолошког третмана на постројењу ПППВ у Јарменовцима. Због неповољних хидро-
лошких услова на извориштима сирове воде у Јарменовцима за допунско водоснабдевање 
коришћена су градска изворишта: „Врело“, „Кречана“ у периоду август - децембар 2020. године. 
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Са ПППВ у Јарменовцима у 2020. години испоручено је корисницима 799.312 м3 воде за 
пиће. Просечна производња воде ПППВ Јарменовци износила је 2.366 м3 на дан, односно 27,5 
л/с.  

Градско извориште „Врело“ коришћено је повремено за допунско водоснабдевање у 
трајању од 4 месеца и за то време испоручено је корисницима 26.066 м3 воде за пиће. Просечна 
издашност изворишта у протеклој години износила је 3,2 л/с. 

Градско извориште „Кречана“ коришћено је за допунско  водоснабдевање у трајању од 4 
месеца и за то време испоручено је корисницима 38.344 м3 воде за пиће. Просечна издашност 
изворишта у протеклој години износила је 7,0 л/с. 

Градско извориште „Божурња“ није коришћено за допунско снабдевање у протеклој 
години. Просечна издашност изворишта износила је 2,0 л/с. 

 
Протеклу 2020. годину обележила је пандемија корoна  вирусa „Covid 19“ што је  утицало 

на инвестициона улагања у области водоснабдевања, која су сведена на минимум и активности 
су се базирале на текућем одржавању водоводног система и обезбеђивању неопходне докуме-
нтације и аката из области  водоснабдевања (елаборати, решења министарства, водних дозвола 
и сл.)  

У 2020. години спроведене су следеће активности: 

• Активности на текућем одржавању објеката „Врело“, „Божурња“ и „Кречана“ реализовали 
су запослени у сектору ТПВ; 

•  Реновиран је грађевински део објекта „Кречана“; 

• Замењена је усисна корпа на изворишту сирове воде „Поточање“ 

• Сервисирање хлорне опреме на комплетном систему водоснабдевања реализовали су 
сервисери  „АQUA INTERMA“ из Београда; 

• Уграђени су  контиурани мерачи мутноће, ph и електропроводљивости у резервоару питке 
воде на ППОВ у Јарменовцима, што је значајно подигло ниво праћења квалитета воде за 
пиће; 

• Реализовано је унапређење постојећег система „SKADA“ од стране  извођача радова  
„Контролпоинт“ из Ужица; 

•  Редовно сервисирање мерача протока и остале мерне опреме  реализовали су 
сервисери „Техномеринга“ из Београда. 

   
      Спроведене су активности на изради документације: 

1) Израђен је Елаборат о условима експлоатације подземних вода са изворишта „Врело“ 
на основу кога је Министарство рударства и енергетике издало решење о Утврђивању и 
разврставању резерви подземних вода и решење о експлотационом простору и количини 
резерви подземних вода које важи до 23.07.2025. године.  

2) Израђен Елаборат о условима експлоатације подземних вода са изворишта „Божурња“- 
на основу кога је Министарство рударства и енергетике издало решење о утврђивању и 
разврставању резерви подземних вода и решење о експлотационом простору и количини 
резерви подземних вода на изворишту  „Божурња“ које важи до 23.07.2025. године. 

 2) Обновљене су водне дозволе за градска изворишта „Врело“, „Божурња“ и „Кречана“ 
које важе до 19.06.2025. године. 

 
Потребно је у наредном периоду спровести  следеће активности: 

• На реактору-таложнику неопходни су захвати да би се технолошки унапредио, у 
циљу ефикасније прераде воде у случају дотока сирове воде са појачаним 
степеном мутноће. Постоји идејни пројекат за реконструкцију овог објекта. 

• Санација одводног канала преливне воде. 
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• Санација компензационог базена, ревирзибилног коришћења воде од процеса 
прања филтрске испуне и реализација пројекта евакуације и складиштења муља у 
току технолошког процеса прераде сирове воде. 

• Набавка агрегата. 

• Потребни су  ситнији радови у циљу побољшања  услова хигијене на постројењу. 

• За изворште “Кречана“ потребно је обезбеђење документације за коришћење  
новог бунара 

• За извориште „Кречана“, потребно је урадити идејно решење уклањања вишка 
гвожђа из бунарске воде. Вода са овог изворишта меша се са водом из 
Јарменоваца и вредности гвожђа се  тиме доводе у оквире МДК вредности. 

   
                                          
                                  КВАЛИТЕТ  ПРОИЗВЕДЕНЕ  ВОДЕ  ЗА  ПИЋЕ 

 

Анализу сирове воде и прерађене воде из градске мреже вршио је Институт за  јавно 
здравље Крагујевац. Анализа обухвата основне и периодичне прегледе воде за пиће прописане 
законом (Правилник о хигијенској исправности воде за пиће, Сл.гласник бр. 42/98 и 44/99 и 
28/2019). У току 2020. године обрађено је укупно 265 узорака: од тога 229 узорака питке воде из 
градске мреже и 36 узорка сирове воде. Од узетих узорака воде  сви узорци су микробиолошки 
исправни   Физичко-хемијска неисправност нађена је код 5 узорака, констатоване су повећане 
вредности гвожђа и нитрата. Поменуте вредности незнатно одступају од МДК вредности и пре 
дистрибуирања воде потрошачима примењује се поступак мешања воде у резервоару са водом 
из других изворишта. Резултат тога је да су сви узорци из градске мреже физичко-хемијски 
исправни. Исправност узорака воде за пиће из градског водовода у протеклој години је  100%. 

И поред високог процента исправних узорака потребно је наставити радове на 
реконструкцији  градске мреже, повећање  степена заштите изворишта питких вода и резервоара  
како би се избегла  потенцијална  опасност од  контаминације воде за пиће. 

 
 

                                  ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 
 

     
        Фактурисана реализација од продаје воде износи 430.249 м3, и то: за домаћинства 372.669 
м3, предузећа  50.642 м3, установе 6.938 м3. 
      Услуге канализације износе укупно 214.437 м3, и то: за домаћинства 174.410м,3 ,предузећа 
33.837 м3 и установе 6.190 м3.  
       Услуге пречишћавања отпадних вода износе укупно 214.437 м3, и то: за домаћинства 
174.410 м3, предузећа 33.837 м3 и установе 6.190 м3.  
       Услуге изношења и депоновања смећа остварене су укупно 2.713.191 м2, и то: домаћинства 
2.104.603 м2, предузећа 367.446 м2, установе 113.928 м2, трговине 63.229 м2, услужне делатности  
63.985 м2.  
         Фиксна месечна накнада за прикључке остварена је укупно 43.924 накнада и то: накнада за 
прикључке ¾ остварена је у обиму 39.217 накнада на годишњем нивоу, за прикључке до 2“ у 
обиму 4.407 накнада, за прикључке преко 2“ 300 накнада. 
          Индекс остварења физичког обима продаје производа и услуга у 2020. години у односу на 
2019. годину  износи за продају воде 102, за одвођење отпадних вода 101, за пречишћавање 
отпадних вода износи 101, за изношење и депоновање смећа износи 101, остварење накнаде за 
прикључке  износи  101.  
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                                 Физички обим продаје производа и услуга у 2020. години 
 

                    
               ОПИС 

Остварено 
2019. 

Планирано 
2020. 

Остварено 
2020. 

     ИНДЕX 

Ос/ос Ос/пл 

I. Вода 422.236 м3 440.000м3    430.249 м3 102 98 

1. Домаћинства 357.405 м3 372.000м3 372.669 м3 104 100 

2. Предузећа 58.120 м3 62.000м3 50.642 м3 87 82 

3. Установе 6.711 м3 6.000м3 6.938 м3 103 116 

II. Канализација 212.166 м3 215.000м3 214.437 м3 101 100 

1. Домаћинства 168.093 м3 170.000м3 174.410 м3 104 103 

2. Предузећа 38.062 м3 39.500м3 33.837 м3 89 86 

3. Установе 6.011 м3 5.500м3 6.190 м3 103 112 

III.Пречистач 212.166 м3 215.000м3 214.437 м3 101 100 

1. Домаћинства 168.093 м3 170.000м3 174.410 м3 104 103 

2. Предузећа 38.062 м3 39.500м3 33.837 м3 89 86 

3. Установе 6.011 м3 5.500м3        6.190 м3 103 113 

IV. Изношење и депон. 
смећа 

2.694.531 м2 2.699.285м2 
 

2.713.191 м2 101 101 

1. Домаћинства 2.109.735 м2 2.114.232 м2 2.104.603 м2 100 100  

2. Предузећа 346.059 м2 344.700 м2 367.446 м2 106 107 

3. Установе 112.123 м2 114.370 м2 113.928 м2 102 100 

4. Трговина 62.745 м2 63.583 м2 63.229 м2 101 100 

5. Услужне делатности 63.869 м2 62.400 м2 63.985 м2 100 103 

VI. Фиксна месечна 
 накнада 

   43.465 нак. 43.844 нак. 43.924 нак. 101 100 

1. Грађани 3/4 38.875 нак. 39.012 нак. 39.217 нак. 101 101 

2.Предуз. и радње до 2'' 4.330 нак. 4.448 нак. 4.407 нак. 102 99 

3. Предузећа и радње 
преко 2'' 

           260 нак. 384 нак. 300 нак. 115 78 

 
 
Сектор ИО  
 
У 2020. години Сектор  Инвестиције и одржавање бавио се извођењем инвестиционих 
радова на комуналној инфраструктури, одржавањем водоводних и канализационих 
објеката, извођене су интервенције на фекалној канализацији и израда водоводних и 
канализационих прикључака. 

 
            Инвестициони радови обухватају израду нових водоводних и канализационих линија,  
издавање решења о прикључењу на водоводну и канализациону мрежу, издавање разних 
сагласности, услова, израда предмера и предрачуна, пројектних задатака, привремених и 
окончаних ситуација. 

Радови на одржавању водовода и канализације обухватају санацију хаварија на 
водоводним и канализационим линијама, редовно одржавање водоводних и канализационих 
објеката. 

Радови на фекалној  канализацији обухватају интервенције отпушавања и чишћења 
наноса у шахтама и црпним станицама. У 2020. години  оператива Сектора инвестиције и 
одржавање ЈКСП „Топола“ извела је 144 интервенције на пуцањима цеви, 45 интервенција на 
цурењима у шахти, 28 интевенција на отпушавању канализације.  
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            Грађевинска оператива изводила је радове на пројектима комуналне инфраструктуре: 
 
            Изведени су радови на изградњи кишне канализације насеља „Деспотовица“ друга фаза 
по уговору број 40-101/2019-05 од 09.04.2019. године односно 1194/3.2 од 11.04.2019. године. 
Уговорена вредност радова  износи 11.873.227 динара. Укупно изведени радови  по окончаној  
ситуацији износе 10.791.333 динара.Изведени радови у 2020.години износе 9.622.073,25 динара. 
            Изведени су радови  на изградњи водоводне мреже  дела села Жабаре-потес Царева 
главица по уговору број 40-204/2018-05 од 06.08.2018. године, односно 2640/1.2 од 06.08.2018. 
године и анекса 1 уговора број 40-31/2020-05-II од 21.01.2020. године и број 250/2.1 од 
27.01.2020. године . Уговорена вредност радова износи 13.400.093,88 динара. Вредност радова 
по окончаној  ситуацији  износи  13.399.951,88 динара. Вредност радова у 2020. години износи 
4.710.112,88 динара.   
            Изведени су радови на изградњи  фекалне канализације насеља „Ваганац“ у Тополи по 
уговору 40-264/2017-05 од 15.11.2017. године, односно 4330/3.2 од 17.11.2017. године. Уговорена 
вредност радова износи 13.785.555.24 динара. Вредност радова по осмој привременој ситуацији 
износи 11.805.053,72 динара. Вредност радова у 2020. години износи 4.576.744,40 динара. 
             Изведени су радови на изградњи водоводне мреже у улици Војводе Радомира Путника у 
Тополи, по уговору 40-236/2019-05 од  05.11.2019. године, односно 3641/3.2 од 06.11.2019. 
године. Уговорена вредност радова износи 4.787.377,84 динара.Укупно изведени радови по 
окончаној ситуацији износе 4.787.273,14 динара. Вредност радова у 2020. години износи 
3.787.274,26 динара.. 
           Изведени су радови на изградњи  канализационе мреже у делу насеља „Камењак“ у 
Тополи, по уговору 40-170/2019-05 од 21.06.2019. године, односно 2027/3.2 од 27.06.2019. 
године, анекса уговора 40-30/2020-05-II од 21.01.2020. године, односно 247/2.2 од 27.01.2020. 
године. Уговорена врдност радова износи 3.810.632,24 динара. Укупно изведени радова по 
окончаној ситуацији износе 3.810.417,78 динара. Укупно изведени радови у 2020. години износе 
2.810.417,78 динара. 
          Изведени су радови на изградњи водовода и канализације у оквиру пројекта адаптације 
зграде Дома здравља „Свети Ђорђе“ у Тополи, по уговору број 40-126/2020-05-II од 27.05.2020. 
године. Уговорена вредност радова износи 1.181.574,13 динара. Укупно изведени радови износе 
1.181.574,13 динара. 
           Изведени су радови на изградњи око приступних саобраћајница са паркинг и пешачким 
површинама око новоизграђеног Дома здравља „Свети Ђорђе“ у Тополи, изградња потпорног 
зида и других радова у оквиру уређења партера на КП 815/5  КО Топола, по уговору број 40-
148/2020-05-III од 22.06.2020. године. Уговорена вредност радова износи 1.347.400 динара. 
Укупно изведени радови износе 1.347.400 динара. 
            Изведени су радови на изгрдњи приступних саобраћајница са паркинг и пешачким 
површинама око новоизграђеног дома здравља „Свети Ђорђе“ у Тополи – прва фаза, по решењу 
Општинског већа 404-268/2019-05-III од 30.08.2019. године, односно 2877/3,2 од 06.09.2019. 
године. Уговорена вредност радова износи 13.794.407 динара. Укупно изведени радови по 
окончаној ситуацији износе 13.790.708,50 динара. Изведени радови у 2020. години износе 
149.475,10 динара.   

        
Сектор ППОВ 

 
             У току 2020. године доток инфлуента ( улазне отпадне воде) на постројење износио је 
399.110 м3. Годишњи проток ефлуента (излазне отпадне материје) који је испуштен у реципијент 
је  износио је 358.575 м3. Произведено је око 350 тoнa стабилисаног и осушеног муља. 
            Редовно су рађене кварталне анализе отпадне воде и прерађеног муља од стране 
акредитоване лабораторије – Заштита на раду и заштита животне средине Београд. Прегледом 
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средњих месечних вредности протицаја инфлуента и просечног органског загађења регистрован 
је пораст органског загађења. 

            Током године редовно је праћена ефикасност функционисања технолошког  процеса и 
степен пречишћености отпадне воде лабараторијским анализама на постројењу ППОВ 
„Каменица“. Добијени резултати указују на висок степен пречишћености отпадне воде 
анализиран кроз биолошку потрошњу кисеоника, хемијску потрошњу кисеоника и суспендоване 
материје. Степен пречишћености отпадне воде  је преко 90%. 
            Анализом резултата  у 2020. години присутно је повећање праћених параметара на улазу 
отпадне воде у постројење као и параметри технолошког процеса прераде отпадне воде. 
Резултати на излазу не показују прекорачење граничних вредности, осим у погледу 
суспендоване  материје, укупног азота и фосфора. Прекорачење граничних вредности укупног 
азота и фосфора је карактеристично за постројења са секундарном прерадом отпадних вода, и 
утиче на категоризацију квалитета воде у реципијенту низводно од постројења. 
           Вишак муља  је током године представљао  проблем у функцинисању система и условио 
је перманентно повећање суспендованих материја ефлуента. Вишак муља је највише утицао  на 
параметре који су везани за квалитет и  повећање активног муља у биореакторима.  
            У 2020. години је набављен је материјал за потребе анализе и добијена је донација 
фотометра од стране Санит Гобаин. Нису реализоване планиране набавке на замени уређаја 
турбински мешач за биобазен 2 и пумпа за главну црпну станицу. 
             На постројењу је започет пројекат прераде биоотпада који је сакупљен од 39 
домаћинстава и 12 угоститељских радњи. Пројекат је завршен 15. јуна 2021. године. Пилот 
пројекат је учествовао на конкурсу код УНДП-а за добијање средстава за уређаје потребне за 
обраду биоотпада. 
             
           Сектор ОКП 
 
             Сектор ОКП у 2020. години бавио се  текућим пословима одржавања јавне хигијене у 
граду и приградским насељима и месним заједницама на територији општине, управљање 
комуналним отпадом, односно сакупљање смећа из пословних, мешовитих и других објеката, 
његово одвожење, третман и безбедно одлагање отпада укључујући санирање и затварање 
дивљих депонија, одржавање и уређење зелених површина, кошење, купљење кабастог смећа, 
прикупљање и пресовање пет амбалаже, распланиравање депоније и управљање зеленом,  
шареном  и  млечном пијацом и вршење гробљанских услуга. 
             Остварени приходи у 2020. години од изношења и депоновања смећа од грађана и 
привреде износе 19.647.628 динара, а приходи од услуга јавне хигијене и одржавања зелених 
површина и депонија  износе 20.090.458 динара. 
             У оквиру јавне хигијене послови су обављени у складу са усвојеним Програмом 
одржавања јавне хигијене и чистоће за 2020. годину. 
             Одржавањем јавне хигијене у граду обухваћене су следеће улице: Булевар Краља 
Александра, Мије Тодоровића, Булевар Вожда Карађорђа од скретања за Љубесело до конака, 
Краљице Марије, Књегиње Зорке, Авенија Краља Петра, Принца Томислава Карађорђевића и 
Миливоја Петровића Блазнавца. Вршено је свакодневно одржавање  и чишћење улица у складу 
са програмом и месечним плановима. Вршено је чишћење улица после вашара. У зимском 
периоду  ручно је чишћен снег, посипана ризла и со по тротоарима. 
              У 2020. години вршено је текуће одржавање зелених површина предвиђених Програмом 
одржавања јавних зелених површина.Текуће одржавање обухвата редовно кошење зелених 
површина од марта до октобра, формирање цветњака уз обавезну смену пролећних и јесењих 
садница, садњу стабала.   
            Депонија у Торовима  је редовно одржавана и распланиравана. Послови везани за 
одржавање депоније обухватају редовно распланиравање депоније булдожером, одржавање 
прилаза депонији и чишћење суседних парцела и рад радника на чувању депоније.  У 2020. 
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години  на депонију у Торовима је истоварено 3081 тона комуналног отпада и 59 тона кабастог 
отпада који сакупља и транспотује ЈКСП “Топола“. 

Вршено је одржавање и чишћење канала на прилазима граду.  
            Прање улица вршено је након зимских месеци, после уклањања ризле, после вашара и 
због епидемиолошких прилика. Вршена је дезинфекција улица цистерном и ручно због трајања 
пандемије вируса COVID-19.  

Вршено је сакупљање и пресовање пет  амбалаже, сакупљање картона, фолије и стакла 
и одвајање био отпада и његова прерада у компост. У 2020. години је сакупљено, испресовано и 
предето на рециклажу 8,6 тона стакла, 4,3 тоне пет амбалаже, 560 кг картона. Остварена 
реализација износи 147.198 динара. 

 На гробљу на Опленцу вршено је редовно чишћење траве, грања, лишћа и осушеног 
цвећа. Од већих грађевинских радова  настављени су радови на новој парцели, избетониране су 
четврта и пета каскада. Избетонирано је 51 гробно место. На гробљу  „Опленац“ у 2020. години 
било је 58 сахрана. Остварен приход од гробљанских услуга  години, на име закупа и одржавања 
гробних места, сагласности,  копања раке и накнаде за изградњу нових гробних места је у износу 
3.209.640 динара. Радове је изводила  оператива ЈКСП „Топола“.  

   Остварена реализација од пијачарине износи 309.560 динара а реализација од закупа 
тезги  износи 360.457 динара. 

 
Сектор ТиМ 
 

            На основу одлуке СО Топола број 020-382/2016-05-I од 29.11.2016. године и Одлуке о 
измени и допуни Одлуке о одржавању путева и улица на територији општине Топола број 020-
414/2017-05-I  од 15.12.2017. године ЈКСП „Топола“ су поверене следеће делатности: 

• Набавка и уградња туцаничког застора на постојећим путевима 

• Изградња атарских – пољских (сеоских земљаних) путева 

• Превоз каменог,  растреситог, грађевинског и осталог материјала 

• Рад грађевинске механизације и други радови у нискоградњи 

• Поправка ударних рупа на асвалтном коловозу 

•  Уградња и одржавање вертикалне саобраћајне  сигнализације 

• Уградња и одржавање нових инсталација уличне расвете 
       

             Наведене активности предузеће је обављало у складу са Програмом рада за одржавање 
путева и улица на територији општине Топола број 223/2.7.7 од 24.01.2020. године. 
             У 2020. години  превезено је 5.344м3 каменог, растреситог, грађевинског и осталог 
материјала и реализовало је око 106 примљених налога. Укупна вредност изведених радова је 
3.560.328 динара (без пдв-а).    
             Остварена реализација од рада грађевинске механизације и други радови у нискоградњи 
остварени су у износу 3.398.417 динара (без пдв) и реализовано је 121 примљени налог.  
             Попоравка (крпљење) ударних рупа на асвалтном коловозу изведено је у вредности 
1.865.600 динара (без пдв-а) и реализовано 13 радних налога и утрошено 176 т асфалта АБ11. 
             У 2020. години извршени су радови на изградњи четири макадамска пута у укупној 
вредности 3.748.350 динара (без пдв-а) у МЗ Загорица, Јунковац, Маскар и Доња Шаторња 
             У току 2020. године предузеће је вршило проширење јавног осветљења на територији 
општине Топола. Укупна вредност изведених радова је 3.841.500 динара (без пдв-а). Праћено је 
отклањање кварова на јавном осветљењу на основу пријава грађана.  
             Предузеће је општинској управи доставило извештај о мерењима и верификацији степена 
уштеде остварене после раконструкције и рационализације јавног осветљења у општини Топола. 
За реализацију извештаја утрошено је 324.000 динара. Као резултат реконструкције јавног 
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осветљења у општини Топола и рационализације укупна уштеда електричне енергије у јавном 
осветљењу  у општини на годишњем нивоу износи  62,2%. 
 

 
ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ 

 

          У  2020. години извршена је набавка опреме у износу 10.265.000 динара (набавна вредност). 
Набављена су следећа основна средства: канцеларијска и компјутрска опрема, телекомуника-
цона опрема за ППОВ, опрема на ПППВ, теретно возило – камион путарац, камион за отпуша-
вање канализације, процесна сонда и остало.                 
         Набављена је цистерна за отпушавање канализације у вредности 6.490.000 динара (без 
пдв)  и теретно возило путарац у вредности 2.748.000 динара (без пдв). 
         Набавка опреме у 2020. години је из средстава буџета за капиталне субвенције и из 
сопствених средстава. 
         Из буџета општине Топола финансирани су капитални пројекти из области водоснабде-
вања који су поверени ЈКСП „Топола“ као извођачу радова. Пројекти су везани за побољшање 
комуналне инфраструктуре. 
                                                     
                                                        
                                                         ЦЕНЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

  

              ЈКСП „Топола“ у 2020. години није повећавала цене основних комуналних услуга. 
             Цена воде, услуга канализације, пречишћавања отпадних вода, изношења и депоновања 
смећа, пијачних услуга и гробљанских услуга утврђена је Ценовником основних комуналних 
услуга број 1787//2.1 од 06.06.2019. године. 

Скупштина Општине Топола донела је решење број 404-197//2019-05-I од 17.06.2019. 
године којим је дала сагласност на Ценовник основних комуналних услуга ЈКСП „Топола“. 

Ниво цена  производа и услуга не обезбеђује ниво просте репродукције. Део разлике у 
цени субвенционише се из буџета општине Топола. Укупне текуће субвенције у 2020. години  
износиле су 8.269.482 динара. 

Предузеће постепено повећава цене основних комуналних услуга  до цене коштања, што  
утиче и на висину субвенција из буџета. 

 
Преглед  важећих цена на дан 31.12.2020. године  по врстама услуга и категоријама 
корисника  дат је у наредној табели : 
 

 
Назив производа и услуга 

Јединица 
мере 

Цене у 
2019. 

Цене на дан    
31.12.2020. 

 
Индех 

 

Вода - домаћинства до 20м3 
    - домаћинства од 20-50м3 

    -домаћинства преко 50м3 
Вода – привреда 
Вода установе 
 

М3 
М3 
М3 
М3 

М3 

39,00 
       78,00 
     195,00 
     118,00 
        68,00 

39,00 
78,00 

     195,00 
     118,00 

68,00 

100 
100 
100 
100 
100 

 
Канализација-домаћинства 
Канализација-привреда 
Канализација-установе 

 
М3 
М3 
М3 

 
12,00 
35,00 
21,00 

 
12,00 
35,00 
21,00 

 
100 
100 
100 

 
Накнада за рад постројења за 
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                Финансијски резултат ЈКСП „Топола“ Топола у 2020. години 
 

          ЈКСП Топола „Топола“  је у  2020. години остварила укупан приход у износу 150.089.116 
динарa, укупан расход  у износу 167.374.976 динара, вишак  расходa на приходима у износу 

пречишћавање отпадних вода: 
- домаћинства 
- привреда 
- установе 

 
М3 
М3 
М3 

 
12,00 
49,00 
24,00 

 
12,00 
49,00 
24,00 

 
100 
100 
100 

 
Сакупљање и одлагање смећа 
Домаћинства 
Привреда 
Трговине 
Установе 
Услужне делатности 

 
 

М2 
М2 
М2 

М2 

М2 

 
 

5,50 
       11,00 

33,00 
 5,50 
22,00 

 
 

 5,50 
11,00 
33,00 
 5,50 
22,00 

 
 

100 
100 
100 
100 
100 

Фиксна месечна накнада за 
водоводни прикључак 
 
- прикључак до ¾ 
 
 - прикључак до 2 ‘’ 
 
- прикључак већи од 2’’ 

 

 

 

Ком. 

         

        Ком. 

 

Ком. 

 

 

 

93,00 

 

185,00 

 

370,00 

 

 

 

93,00 

 

      185,00 

 

370,00 

 

 

 

100 

 

100 

 

100 
Пијачне услуге 
За изнету робу и друге 
производе од вредности робе 
- пољопривредне производе 
- накнада за занатске производе 
и робу 

 
 
 

Вр/дан 
Вр/дан 

 
 
 

6% 
6% 

 
 
 

6 % 
6% 

 
 
 

100 
100 

- Закуп продајног места 
на 6 месеци 
-Закуп постављеног киоска 
и продајни простор за 
постављање тезге 
тезге за 6 месеци 
-Закуп половине продајног 
места у локалу за продају млеч. 
производа на 6 месеци ½ тезге 
 

6 месеци/ 
ком. 

 
 

Месец/м 
 
 

6 мес./ком 
 

 
4990,00 

 
 

728,00 
 
 

2.318,00 
 

 
4990,00 

 
 

728,00 
 
 

2318,00 
 

 
100 

 
 

100 
 
 

100 

 
Гробљанске услуге 
-закуп попуњеног и непопуњеног 
гробног места за годину дана 
 
-закуп празног гробног места за 
годину дана 

 
 
 

   1 година 
 
   1 година 
 

 
 
 

      728,00 
 

1810,00 
 
 

 
 
 

      728,00 
 

1810,00 
 
 

 
 
 

        100 
 

100 
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17.285.860 динара. Одложени порески приходи периода износе 187.641 динар. Укупан нето 
губитак  износи  17.098.219 динара.  
           
Приходи: ЈКСП „Топола“ је остварила укупан приход у 2020. години у износу 150.089.116 
динара, што је за 17% мање од оствареног прихода у 2019. години и 16% мање од планираног 
прихода. 
 

                          Преглед прихода ЈКСП „Топола“ у  2020. години 
 

 
Р.б 

 
  Е Л Е М Е Н Т И 

 
    Остварено 
          2019.        

 
Планирано 
     2020. 

 
Остварено 
     2020. 

   ИНДЕX 

Ост. 
20/19 

Ост. / 
План 

1. Продаја воде 21.042.102 24.736.000 21.864.456 104 88 

2. Водоводне и друге услуге  41.956.605 58.451.865 44.489.246 106 76 

3. Чистоћа  36.813.788 46.991.994 39.738.085 108 85 

4. Приход гробља 4.237.860      5.000.000 3.209.640 76 64 

5. Приход тезги 345.414       460.000 360.457  104 78 

6. Канализација  3.289.837    3.837.000 3.383.806 103 88 

7 Пречистач 3.820.320 4.446.500 3.876.514 101 87 

7. Пијачарина      361.478 380.000 309.560 86 81 

8. Приходи транспорта 11.488.372       4.133.000 5.737.868 50 139 

9. Приходи зимске службе 5.697.690 4.545.000 2.043.980 36 45 

10. Субвенције буџета и 
примљене донације   

    16.393.225    16.912.000 16.955.120  103  100 

11. Приходи од закупа 163.943       150.000 154.591 94 103 

12. Остали посл.приходи 6.842.088  5.944.400 4.733.133 69 69 

13. Приходи од камата и  
остали финан.приходи 

 
435.668   

 
1.200.000 

 
1.330.769 

 
305 

 
111 

14. Приходи од смањења 
обавеза 

-   -          99.493 - - 

15. Остали приходи    28.142.966 1.200.000 1.802.398 6 150 

 УКУПНО: 181.031.356 178.387.759 150.089.116 83 84 

            
           Укупна фактурисана реализација од воде у 2020. години износи 21.864.456 динара, услугe 
канализације 3.383.806 динара, услуге пречишћавања отпадних вода 3.876.514 динара, приходи 
од накнаде за прикључке износе 4.573.476 динара, услуге изношења и депоновања смећа 
19.647.628 динара. Укупна фактурисана реализација по свих пет основа износи 53.345.880 
динара. Укупно фактурисана реализација од водоводних и других услуга у 2020. години износи 
44.489.246 динара. Остварени приходи зимске службе износе 2.043.980 динара. Приходи 
транспорта износе 5.737.868 динара. Приходи од гробљанских услуга износе 3.209.640 динара,  
приходи  од  закупа тезги износе  360.457 динара  и  приходи  од  пијачарине  износе 309.560 
динара. 
          Приходи од субвенција из буџета општине у 2020. години износе 16.955.120 динара.Текуће 
субвенције износе 8.269.482 динара, капиталне субвенције износе 9.211.301 динар.  
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Расходи: ЈКСП ''Топола'' Топола је у 2020. години остварила укупан расход у износу 167.374.976 
динара, што је 7% мање од остварења у претходној години, а 6% мање од планираних расхода. 
Преглед остварених расхода по врстама  дат је у следећој табели:  

                             
                                Преглед расхода  ЈКСП „Топола“  у 2020. години             

 
 

              У структури расхода зараде са доприносима на терет послодавца износе 72.361.792 
динара, или 43,23% у структури укупних  расхода, трошкови накнада и остали лични расходи 

 
Р. 
Бр 

 
Е Л Е М Е Н Т И 

 
Остварено 

2019. 

 
План 
2020. 

 
Остварено 

2020. 

индех 
Ост.
2020/      
2019 

Ос/ 
Пл. 
2020 

1. Материјал 19.310.236 17.109.000 15.114.722 78 88 

2. Канцеларијски материјал 134.616 300.000 276.290 205 92 

3. Остали материјал 762.166 900.000 1.093.429 143 121 

4. Ситан инвентар 1.197.698 2.096.000 1.801.354 150 85 

5. Електрична енергија 6.364.563 6.000.000 5.477.088 86 91 

6. Гориво 8.848.134 8.800.000 8.107.486 91 92 

7. Бруто зараде 54.293.978 64.740.000 62.033.254 114 95 

8. Допр.на терет послодавца 9.288.400 11.102.910 10.328.538 111 93 

9. Накнаде за уговоре 1.604.665 2.280.000 1.963.452 122 86 

10. Накнаде за управни и 
надзор. одбор 

      469.691        484.800        452.830 96 93 

11. Долазак и одлазак на посао 2.296.262 2.640.000 2.059.777 89 78 

12. Дневнице 177.743 120.000 78.988 44 65 

13. Отпремнине 476.546 280.000 - - - 

13. Солидарна помоћ 1.021.998 2.303.040 1.798.844 176 78 

14. Јубиларна награда 593.933 504.780 504.492 84 99 

15 Услуге одржавања 7.198.766 5.297.453 4.598.406 63 86 

16. Производне услуге 25.407.095 21.054.000 17.949.122 70 85 

18. ПТТ услуге 1.179.537 1.200.000 1.378.748 116 114 

19. Преглед воде 1.615.490 2.000.000 1.857.680 114 92 

20. Остале услуге 232.043 300.000 291.939 125 97 

21. Амортизација 15.146.669 15.400.000 17.144.299 113 111 

22. Непроизводне услуге 6.305.587 5.030.000 5.559.082 88 110 

23. Репрезентација 112.235 120.000 58.978 52 49 

24. Осигурање 855.824 836.476 949.203 110 113 

25. Платни промет 387.589 350.000 309.175 79 88 

26. Чланарине 50.076 50.000 49.776 99 99 

27. Трошкови пореза 393.902 500.000 589.395 149 117 

28. Претплата   137.852 250.000 250.064 181 100 

29. Нематеријални трошкови 5.875.598 720.000 1.510.622 25 209 

30. Камате и остали 
финансијски расходи 

 
3.360.052 

 
3.295.000 

 
3.294.369 

 
98 

 
99 

31. Обезвређење потраживања 2.844.934 200.000 127.951 4 63 

32. Остали расходи 1.978.734 800.000 365.623 18 45 

 УКУПНО: 179.922.612 177.063.459 167.374.976 93 94 
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износе 6.858.383 динара или 4,09%, трошкови основног материјала износе 15.114.722 динара 
или 9,03%, трошкови електричне енергије износе 5.477.088 динара, или 3,27%, утрошено гориво 
8.107.486 динара или 4,84%, производне услуге 17.949.122 динара или 10,72%, трошкови 
амортизације 17.144.299 динара или 10,24%, финансијски расходи 3.294.369 динара или 1,96%, 
обезвређење потраживања (индиректан отпис) 127.951 динара или 0,07%, услуге одржавања 
4.598.406 динара или 2,74%. У оквиру позиције непроизводне услуге, у износу 5.559.082 динара 
су: интелектуалне услуге 4.328.292 динара, трошкови адвокатских услуга  износе 800.000 
динара, трошкови здравствених услуга износе 48.750 динара, трошкови стручних саветовања 
износе 137.871 динара, трошкови регистрације  возила  износе 212.931 динара, трошкови огласа 
31.237 динара. У оквиру финансијских расхода у износу 3.294.369 динара су расходи камата 
1.219.870 динара, остали финансијски расходи 2.074.499 динара. Позиција остали расходи  
износи 365.623 динара и односи се на директан отпис потраживања, губици по основу 
расходовања опреме и остали расходи. Остали нематеријални трошкови износе 1.510.622 
динара и обухватају таксе и судске трошкове у износу 1.121.497 динара, и остале нематеријалне 
трошкове у износу 389.125 динара.            

                             
                            Табеларно приказан биланс успеха у 2020. години 
                                                                                                                                у 000 дин 

Р. 
Бр. 

 
   Е Л Е М Е Н Т И 

  
  ПРИХОД 

  
    РАСХОД 

      
      РАЗЛИКА 

1. Приходи и расходи из редовног        
пословања 

146.857 163.587 -16.730 

2. Финансијски приходи и расходи 1.331 3.295 -1.964 

3. Остали приходи и расходи 1.902 366 1.536 

4. Расходи усклађивања вредности 
остале имовине 

 128 -128 

5. Укупан приход и расход 150.090 167.376 -17.286 

6 Одложени порески приходи периода   188 

 Нето добитак   -17.098 

 
            У билансу успеха остварен је пословни  губитак у износу 16.730.000 динара, губитак из 
финасирања у износу 1.964.000 динара и добитак у подбилансу осталих прихода и расхода  у 
износу  1.536.000 динара, расходи по основу усклађивања вредности остале имовине у износу 
128.000 динара, односно у 2020. години остварен је губитак у пословању у износу 17.286.000 
динара. Одложени порески приходи периода износе 188.000 динара, а укупан остварен нето 
губитак  износи 17.098.000 динара. 

 .   
 
Остварене приходе предузећа карактерише : 

• Смањење пословних прихода за 4% у односу на претходну годину. 

• Цене комуналних услуга у 2020. години нису повећаване  и део цена је субвенционисан     
из средстава буџета. 

• Од укупно планираних грађевинских радова на капиталним пројектима у 2020. години у 
износу 39.966.861 динар, у овом периоду остварени приходи по испостављеним 
ситуацијама износе  28.185.072 динара или 70,52%.  
 
Расходе предузећа карактеришу: 
 

• Смањење пословних расхода  за 5% односу на претходну годину   
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• Трошкови амортизације већи су у односу на претходну годину, због повећања 
вредности основних средстава због набавке нових основних средстава. 

• Трошкови зарада и других личних примања у 2020. години  исплаћивани су у складу са 
Програмом пословања и мерама  које се спроводе на макроекономском нивоу. 

 
 

          Стање имовине - биланс стања ЈКСП „Топола“ на дан 31.12.2020.године  
                                                                                                                          

                                                                                                                     у 000 дин                                                                                                                             

НАЗИВ                                                   ИЗНОС                                                            НАЗИВ          ИЗНОС 

АКТИВА ПАСИВА 

А.Стална имовина                               311.850         А. Капитал          169.221     

I.Нематеријална имовина                          916                 
                                           

I.Основни капитал                                 217.793 

II. Некретнине, постр. и опрема          310.934 II.Нераспоређен добитак                              

III.Дугорочна потраживања                        -  

Б.Одложена пореска средства                 146 III.Губитак                                                 48.572 

В.Обртна имовина                                  19.278                    Б. ОБАВЕЗЕ                                           126.435 

 I. Залихе                                                   4.364 I.Дугорочни кредити                                22.022   

 II.Потраживања                                     10.664 II. Остале дугорочне обавезе                104.413 

III.Друга потраживања                             1.002  

IV.Краткорочни финан. пласмани               - III.Краткорочне обавезе                           35.618 

V.  Готовина                                                283         1. Краткорочне фин.обавезе                     9.625   

VI.Порез на додату вредност                  2.808            2.Примљени аванси                                      197                           

VII.АВР                                                         157 3.Обавезе из пословања                         18.934       

 4. ПВР и остале обавезе                           6.862 

УКУПНО АКТИВА (А+Б+В)                       331.274 УКУПНА ПАСИВА (А+Б+В)                    331.274 

Г.Ванбилансна актива                             5.757 В.Ванбилансна пасива                              5.757   

 
Стална имовина ЈКСП „Топола“ на дан 31.12.2020. године износи 311.850.000 динара 
састоји се од:  

• Нематеријална имовина, у износу 916.000 динара 
• Земљиште, у износу 15.855.000 динара 

• Грађевински објекти, у износу 182.983.000 динара. Набавна вредност објеката 
износи 265.576.000 динара и исправка вредности објеката износи 82.593.000 
динара 

• Опрема у износу 43.207.000 динара. Набавна вредност опреме  износи 147.703.000 
динара и исправка вредности износе 104.496.000 динара, 

• Некретнине, постројења и опрема у припреми износе 68.889.000 динара 
 

 
Обртна имовина износи 19.278.000 динара и састоји се од: 
• Залихе, у износу  4.364.000 динара 

• Потраживања од купаца у износу 10.664.000 динара 

• Друга потраживања у износу 1.002.000 динара 

• Готовина и готовински еквиваленти износе 283.000 динара 

• Потраживања за порез на додату вредност износе 2.808.000 динара 

• Активна временска разграничења  износе 157.000 динара.  
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Одложена пореска средства износе 146.000 динара и настала су на основу разлика 
између рачуноводствене и пореске амортизације. 
 
У структури укупне активе стална имовина учествује са 94,14%, а обртна имовина 
учествује са 5,82 % и одложена пореска средства 0,04%.  
 
Укупна актива, билансом обелодањен износи   331.274.000 динара. 
 
Ванбилансна актива износи 5.757.000 динара 
 
Капитал ЈКСП „Топола“ на дан 31.12.2020. године износи 169.221.000 динара и састоји се 
од: 

• основног капитала (државни) у износу 217.793.000 динара 

• губитак из ранијих година у износу 31.474.000 динара. 

• губитак текуће године у износу 17.098.000 динара 
 
Укупне обавезе ЈКСП „Топола“ на дан 31.12.2020. године износе 162.053.000 динара, и 
састоје се од: 

• дугорочних кредита у износу 22.022.000 динара 

• обавезе које се могу конвертовати у капитал у износу 104.413.000 динара. 

• краткорочне финансијске обавезе у износу 9.625.000 динара  

• примљени аванси у износу 197.000 динара 

• обавезе из пословања у износу 18.934.000 динара  

• остале краткорочне обавезе у износу 6.862.000 динара. 

 
Дугорочне обавезе ЈКСП „Топола “на дан 31.12.2020. године износе 126.435.000 динара и 

састоје се из државних давања - обавезе које се конвертују у капитал у износу 104.413.000 
динара и обавеза за дугорочне кредите у износу 22.022.000 динара. 

 
Краткорочне обавезе ЈКСП „Топола“ на дан 31.12.2020. године износе 35.618.000 динара 

и састоје се из краткорочних финансијских обавеза у износу 9.625.000 динара, обавеза из   
пословања у износу 18.934.000 динара, обавеза за примљене авансе у износу 197.000 динара и 
остале краткорочне обавезе у износу 6.862.000 динара   

 
На дан 31.12.2020. године стање дугорочних кредита износи 31.647.411 динара, и то по 

следећим кредитним партијама: 
Дугорочни кредит код Halk банке за ауточистилицу износи 1.887.229 динара. Рок отплате 

кредита је пет година, односно 30.06.2022. године. 
Дугорочни кредит код Комерцијалне банке за камион смећар износи 7.677.744 динара. 

Рок отплате кредита је седам година, односно 24.08.2024. године.  
Дугорочни кредит код Halk банке за ладу ниву износи 609.296 динара. Рок отплате 

кредита је 42 месеца.односно 23.06.2022. године. 
Дугорочни кредит код Халк банке за рото бубањ на камиону смећар износи 2.522.569 

динара. Рок отплате кредита је пет година, односно 04.07.2024. године. 
Дугорочни кредит код Халк банке за обртна средства износи 873.667 динара. Рок отплате 

кредита је 24 месеца односно 14.06.2021. године. 
Дугорочни кредит код Халк банке за цистерну износи 1.875.836 динара. Рок отплате 

кредита је пет година односно 02.08.2024. године. 
Дугорочни кредит код Комерцијалне банке за комбиновану машину  - катерпилар износи 

5.909.326 динара. Рок отплате кредита је пет година, односно 27.11.2024.године.  
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Дугорочни кредит код Комерцијалне банке за камион путарац износи 3.022.903 динара. 
Рок отплате  кредита је пет година, односно 07.06.2025. године. 

Дугорочни кредит код Халк банке за цистерну за отпушавање канализације износи 
7.268.841 динар. Рок отплате кредита је пет година, односно 26.08.2025. године.   

  
Остале краткорочне финансијске обавезе на дан 31.12.2020. године износе 9.625.000 

динара и односе се на обавезе за дугорочне кредите које доспевају до једне године.         
            Остале краткорочне обавезе у износу 6.862.000 динара су за неисплаћене зараде и оста-
ла примања за децембар 2020. године које су исплаћене у 2021. години, и остале краткорочне 
обавезе.   

 Капитал учествује у укупној пасиви са 51,08%, дугорочне обавезе 38,16%, краткорочне 
обавезе са 10,76% . 

 Укупна пасива, билансом обелодањен износ је 331.274.000 динара. 
 Ванбилансна пасива износи 5.757.000 динара. 
  
 
Зараде и кадрови: Укупне бруто зараде исплаћене у 2020. години износе 62.033.254     

динара. Трошкови нето зарада износе 44.984.167 динара, трошкови пореза на зараде и доприно- 
си на терет запослених износе 17.049.087 динара. Доприноси на терет послодавца износе 
10.328.538 динара. Укупна маса средстава за зараде у 2020. години износи 72.361.793 динара. 
            Просечна месечна нето зарада по раднику у 2020. години износи 48.684 динара, што 
износи 80,96% просека Републике.   

ЈКСП „Топола“ је на дан 31.12.2020. године имала укупно 73 запослених, 69 радникa је на 
неодређено и 4 радника на одређено време. Три радника су ангажована на привременим и 
повременим пословима, због повећаног обима посла. Просечан број запослених у обрачунском 
периоду је 77 радника.    

Укупна маса накнада исплаћена за привремене и повремене послове у 2020. години 
износи 1.939.402 динара . 

 
 
Јавне набавке: ЈКСП „Топола“ Топола је вршила набавке према Плану набавки и 

Програму пословања за 2020. годину. Укупна вредност планираних набавки у 2020. години је 
86.108.000 динара, а за набавке на које се закон не примењује 25.943.600 динара.  План набавки 
је имао четири измене у току 2020. године. По ступању на снагу новог Закона о јавним набавкама 
извршено је усклађивање плана набавки и плана набавки на који се закон не примењује. Укупно 
је спроведено 23 поступка јавних набавки, од којих су 4 набавке велике вредности и 19 набавки 
мале вредности. Спроведено је 96 поступака набавки на које се Закон не примењује 
(наруџбеница). 

 
 Наплата и потраживања: На дан 31.12.2020. године потраживања од купаца износе    

10.865.904 динара, и то:  

• остали купци (кто 2040) 1.894.543 динара,  

• потраживања од грађана за комуналне услуге (кто 2041)     5.040.797 динара,  

• потраживања од привреде за комуналне услуге (кто 2042)  2.353.242 динара, 

• потраживања за гробљанске услуге (кто 2048) износи          1.577.322 динара. 
 
ЈКСП „Топола“  је извршила индиректан отпис  потраживања од купаца која су старија од 

60 дана у складу са Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама. Салдо на 
контима исправке вредности потраживања од  купаца (кумулатив) на дан 31.12.2020. године 
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износи 201.306 динара. Салдо на конту исправке вредности дугорочних потраживања износи 
2.484.992 динара. 

 Трошкови директног отписа потраживања (кто 5760) износe 96.480 динара.                                
 Укупан салдо на контима групе 204 коригован исправком вредности на дан 31.12.2020. 

године износи 10.664.598 динара. 
 У 2020. години оприходовано је 513.948 динара индиректно отписаних потраживања из 

ранијих година. 
 Проценат наплате потраживања у масовној потрошњи у 2020. години износи за грађане 

износи 87,98%, а проценат наплате за привреду износи 89,85%. Просечне месечне уплате за 
грађане износиле су  3.076.812 динара, просечне месечне уплате за привреду износиле су 
1.737.196 динара.   

 У наплати потраживања предузимају се сталне и опсежне мере: опомене, искључења са 
водоводне мреже, репрогам дуга, утужења и остало. 

  
 Показатељи финанасијског положаја предузећа покузују благи пад пословних прихода у 

односу на претходну годину и остварен негативан резултат у пословању. 
 Ликвидност предузећа бележи пад. Показатељи ликвидности (рацио ликвидности) који 

показују однос обртне имовине и краткорочних обавеза показују покривеност  процентуално 
54,12%. Предузеће није било у блокади  у  2020. години. 

 
 Како би ЈКСП „Топола“ Топола у наредном периоду успешно пословала а обзиром на 

свеопште стање, неопходно је постићи раст физичког обима производње и услуга, постепено 
повећавати цене (економске цене), повећати обим извршених  услуга, побољшати конкурентност 
техничке оперативе и обим изведених радова, повећавати проценат наплате, техничку 
опремљеност, стално спроводити мере штедње и рационализације и повећати обим делатности 
кроз нове послове и услуге које ЈКСП  „Топола“  може пружати. 

                                                        
                                                      
  КАДРОВИ 

 
            ЈКСП „Топола“ је на дан 31.12.2020. године имала 73 радника, и то: 

• Посебан део- пословодство                                                            2 запослена 

• Сектор ОКП                                                                                     22 запослених 

• Финансијски сектор                                                                          5  запослених 

• Сектор наплате и продаје                                                               9  запослених 

• Сектор третмана питких вода      8 запослених 

• Сектор постројења за пречишћавање отпадних вода   6 запослених 

• Сектор транспорта и механизације      9 запослених 

• Сектор инвестиција и одржавања                                                 12 запослених                                            
 
Oд укупног броја радника, 69 радника запослено је на неодређено време, а 4 радникa  
запослено је  на одређено време. На привременим и повременим пословима запослено је 
три радника. 
 

Квалификациона структура запослених на дан 31.12.2020. године: 

НК    14 радника 
ПК    12 радника 
КВ    15 радника 
ССС    16 радника 
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ВС      4 радника 
ВСС    12 радника 
УКУПНО   73 радника 

 
 
 
ЈКСП „Топола“ је према одредбама Закона о рачуноводству  разврстана по величини  у 

мало предузеће ( на основу финансијских извештаја за 2019.годину).  Признавање и вредновање 
позиција у обрасцима ФИ за 2020. годину вршено је у у складу са МСФИ за МСП.  Предузеће 
подлеже обавези ревизије финасијских извештаја за 2020.годину. Ревизију је обавило друштво  
за ревизију I&V Audit д.о.о. Београд. Према мишљењу овлашћеног ревизора финансијски 
извештаји ЈКСП „Топола“ за  2020. годину дају истинит и објективан приказ по свим материјално 
значајним аспектима финансијског пословања и припремљени су у складу са рачуноводственим 
прописима Републике Србије.  

  
Редовни годишњи финансијски извештај за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године и 

документација из члана 34. Закона о рачуноводству достављени су Агенцији за привредне 
регистре – Регистру финансијских извештаја и евидентирани под бројем ФИН 328236/2021. Исти 
су дана 12.07.2021. године уписани у Регистар и јавно објављени на интернет страници Агенције 
у оквиру Регистра финансијских извештаја. 

 
             У складу с техничко-технолошким и људским ресурсима и принципом економичности 
ЈКСП „Топола“ је усмерена на квалитетно  пружање комуналних услуга потрошачима,  
модернизацију технолошког процеса и инфраструктуре, оптимизацију дистрибуције производа и 
услуга, смањење губитака у дистрибутивној мрежи, унапређење тарифног система и 
оптимизацију  потрошње, повећање наплате и унапређење комуникације са корисницима и 
заштиту животне средине. 

 
            У прилогу Извештаја о пословању за 2020. годину је Извештај независног ревизора са 
финансијским извештајем за  2020. годину који су били предмет ревизије. 
 
 
                                                                                                                    

               

                                                                                                  СЕКТОР 

        

 
 финансија и рачуноводства 

 

Марко Драгићевић 


