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ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ
Назив: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАН“ УЖИЦЕ
Пословно име: ЈП „СТАН“ УЖИЦЕ
Седиште: Ужице, Марије Маге Магазиновић број 7
Претежна делатност: 81.22
Матични број:
ПИБ:

07382685

101624709

Надлежно министарство: Министарство локалне самоуправе
Оснивач: Скупштина града Ужице

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА
Јавно предузеће „Стан” Ужице (у даљем тексту: предузеће) основала је Скупштина
општине/града Ужице ( у даљем тексту: оснивач) 1990. године. Предузеће је преузело права
и обавезе СИЗ становања општине T. Ужице, као правног следбеника раније постојећег
Стамбеног предузећа „Стан“, основаног 1965. године.
Поред послова одржавања стамбених зграда и станова са пратећим евиденцијама и
пословима, предузеће обавља и друге делатности у складу са законом и оснивачким актима,
односно:
 пословe обједињене наплате комуналних и других услуга и накнада
укључених у систем обједињене наплате (СОН),
 послове управљања комерцијалним непокретностима (давање у закуп,
санација, реконструкција, адаптација, текуће и инвестиционо одржавање) у
јавној својини града Ужице (пословни простор, станови, гараже, гaражна места
и др.), а које не служе вршењу надлежности органа и организација града
Ужица, у складу са посебним уговором,
 послове стручног надзора над извођењем радова на изградњи, реконструкцији,
санацији, адаптацији и одржавању објеката у јавној својини чији је инвеститор
град Ужице, у складу са посебним уговором,
 послове инвестиционог одржавања непокретних ствари у својини града
Ужица, односно инвестиционог и текућег одржавања објеката од интереса за
град, у складу са посебним уговором, и
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друге послове из регистрованих делатности ближе одређене оснивачким
актом, Одлуком о организовању „JП Стан“, Одлуком о усклађивању аката „ЈП
Стан" и Статутом предузећа.

Предузеће не користи буџетска средства већ своје пословање финансира из
сопствених средстава, а нарочито из:
 уговорене цене услуге за текуће и инвестиционо одржавање заједничких
делова, уређаја, опреме и инсталација стамбених зграда, као и за инвестиционо
одржавање непокретности у јавној својини града Ужица (Град), односно
текућег и инвестиционог одржавања објеката од интереса за Град
 закупнине за пословни простор, односно накнаде за поверене послове
спровођења поступка, давања у закуп и наплате закупнине за пословни
простор,
 накнаде за обављање послова обједињене наплате за комуналне и друге услуге
и накнаде у СОН-у,
 накнаде за уговорене радове и грађевинске услуге на тржишту, и
 других прихода, у складу са законом.
Програм пословања ЈП „Стан“ за 2021. годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора
број 1133 од 30.11.2020. године на коју је сагласност дала Скупштина града Ужице решењем
I број 023-157/20 од 24.12.2020.године.
У Предузећу су у извештајном периоду обављани послови текућег и инвестиционог
одржавања стамбених зграда, а у вези са овим пословима: послови везани за закључивање
уговора о одржавању стамбених зграда, послови евиденције/ажурирања стамбених зграда
које одржава предузеће, станова и пословног простора (локала) у стамбеним зградама и
њихових власника/корисника, затим послови утврђивања и обрачуна учешћа власника
станова и локала у трошковима одржавања стамбене зграде са пословима редовне и
принудне наплате трошкова одржавања заједничких делова стамбених зграда (заједнички
простори, грађевински елементи, инсталације уређаји,и опрема), као и послови утврђивања и
наплате закупнине за неоткупљене станове.
Сагласно Одлуци о обједињеној наплати комуналних и других услуга и накнада и
Споразуму о међусобним односима даваоца услуга у систему обједињене наплате
комуналних и других услуга и накнада и Одлуци о условима увршћивања у обједињену
наплату накнада других даваоца услуга, Предузеће од 01. априла 2007. године обавља
комуналну делатност од интереса за Град, односно послове обједињене наплате комуналних
и других услуга и накнада које доспевају месечно и чији су обвезници плаћања физичка
лица, као корисници предметних услуга. Поред наплате сопствених потраживања и наплате
потраживања за комуналне и друге услуге и накнаде јавних и јавних комуналних предузећа
чији је оснивач град Ужице: ЈКП „Градска топлана“, ЈКП „Водовод“ и ЈКП „Биоктош“, у
обједињену наплату укључени су и други даваоци услуга: Друштво за осигурање Компанија
„Дунав осигурање“ а.д. Београд; Акционарско друштво за осигурање „ДДОР Нови Сад”; СЗР
„Бест« из Ужица, Предузеће за техничко-комерцијалне услуге, производњу и извођење
радова „Економик инжењеринг“ ДОО Ужице, ЗР „Лифт-сервис“, Драган Спасојевић,
предузетник, Жељко Гачић пр. агенција за пружање услуга из области хигијенe „Еко алфа”
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Ужице. Од 01.01.2017. године услуга депоновања смећа која се наплаћивала за ЈКП
Регионална санитарна депонија „Дубоко“ врши се за ЈКП „Биоктош“, с тим да се за
задужења закључно са 2016. годином и даље врши наплата и наплаћена средства преносе
ЈКП Регионална санитарна депонија „Дубоко“. Од 01.01.2015. године до 28.02.2019. године у
СОН је била укључена и накнада за заштиту и унапређење животне средине, а наплата
средстава из овог периода врши се и даље и наплаћена средства се преносе Граду.
Предузеће обавља и радове из области градње - инвестиционе радове на изградњи и
реконструкцији објеката и слично. Поред послова од посебног друштвеног интереса у
Предузећу се обављају и друге делатности наведене у Решењу Привредног суда у Ужицу
број Фи. 415/2000. године од 11.07.2000. године.
Предузеће у оквиру основне делатности одржава око 380.000 м2 стамбеног и
пословног простора у 390 стамбених зграда.
Пословање предузећа у основној делатности је у непосредној вези са радом органа
стамбених заједница и висином средстава на њиховим аналитичким књиговодствем
картицама, због чега је планирање радова, односно њихова реализација, условљена:
 приливом средстава за одржавање зграда по основу уговора о одржавању зграда,
 приливом додатних средстава за радове инвестиционог одржавања, на основу
прихваћених понуда од стране стамбених заједница,
 могућношћу обезбеђења додатних средстава за финансирање радова одржавања, и
 врстом и обимом радова хитних интервенција који се због своје природе не могу
унапред планирати (пуцање, односно оштећење инсталација водовода и канализације,
оштећења електроинсталација, парцијална оштећења крова и кровних покривки,
односно проходних и непроходних кровних тераса са прокишњавањем и сл.).
Реализација је у великој мери условљена активностима стамбених заједница, односно
њиховим налозима за извођење радова одржавања зграде (с обзиром да се за ове радове
користе и евидентирају средства – за сваку стамбену заједницу посебно), уз напомену да у
пракси већина стамбених заједница благовремено не доноси одлуке за извођење
инвестиционих радова према програмима одржавања, већ реагују кад је интервенција
доведена на ниво хитне. Са друге стране, због потребе заштите јавног интереса у делатности
инвестиционог одржавања зграда и ниске платежне способности станара, предузеће радове
инвестиционог одржавања изводи по знатно повољнијим условима од тржишних, пре свега
отплатом на више рата.
Укупан број запослених у предузећу на дан 30.06.2021. године је 48, од тога директор,
43 запослена на неодређено време и 4 запослених на одређено време.
Број радних места по систематизацији је 51.
Предузеће је у извештајном периоду ангажовало једног радника по уговору о
привременим и повременим пословима.
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1. БИЛАНС УСПЕХА
Биланс успеха за период 01.01. – 30.06.2021. године
у динарима
Р.бр.

Позиција

I
1

Укупни приходи (1+2+3)
Пословни приходи

2

Финансијски приходи

3

Остали приходи

II
1

Укупни расходи (1+2+3)
Пословни расходи

2
3

Финансијски расходи
Остали расходи

01.01.-31.06.2021.
План

Реализација

Индекс реализација
реализација/план

68.340.000
118.510.000
66.160.000

58.290.553
56.950.899

85,29
86,08

1.290.000

1.214.101

94,12

890.000
68.198.000
129.685.000
64.180.000

125.553
58.219.926
58.152.556

14,11
85,37
90,61

68.000
57.370
3.950.000
10.000
142.000
70.627
III Резултат пре опорезивања
125.000
За извештајни период предузеће је планирало укупне приходе у износу од
динара, а остварило укупне приходе у износу од 58.290.553 динара, индекс
износи 85,29%.

84,37
0,25
49,74
68.340.000
остварења

Пословни приходи планирани су у износу од 66.160.000 динара, а остварени у износу
од 56.950.899 динара, индекс остварења 86,08%.
Финансијски приходи реализавани су 94,12% од планираних, а остали приходи
14,11% планираних.
У извештајном периоду остварени су укупни расходи износу од 58.219.926 динара
што у односу на планираних 68.198.000 динара, представља индекс остварења од 85,37%.
Пословни расходи остварени су у износу од 58.152.556 динара што у односу на
планираних 64.180.000 динара, представља индекс остварења од 90,61%. Трошкови
материјала условљени су обимом услуга, како редовног одржавaња стамбених зграда, тако и
обимом уговорених послова инвестиционог одржавања зграда и послова добијених на
тржишту. За извештајни период планирани су трошкови зарада и накнада (бруто 2) у износу
од 31.545.540 динара, а остварене су зараде и накнаде у износу од 29.009.176 динара, индекс
остварења 91,96%.
Финансијски расходи реализовани су 84,37% од планираних, док су остали расходи
остварени само у износу од 0,25 % од планираних.
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2. БИЛАНС СТАЊА
Биланс стања на дан 31.06.2021. године
Р.бр.

Позиција
Укупна актива (1+2+3)
Уписани а неуплаћени
капитал и стална имовина
(класа 0)

31.06.2021.
План

Реализација

у динарима
Индекс реализација
реализација/план

556.312.000

569.132.865

102,30

57.439.000

58.013.598

101,00

Залихе и стална средства
намењена продаји (класа 1)

3.940.000

3.152.409

80,01

Краткорочна потраживања,
новчана средства и активна
временска ограничења
(класа 2)

498.450.000

507.966.858

101,91

II

Укупна пасива (1+2)

556.312.000

569.132.865

102,30

1

Капитал (класа 3)

38.828.000

39.658.591

I
1
2
3

2

Дугорочна резервисања,
обавезе и пасивна
временска разграничења
(класа 4)

102,14

519.001.000

529.474.274

102,02

Највећа ставка у активи предузећа исказана је на позицији Потраживања из
специфичних послова, а у оквиру пасиве на позицији Остале краткорочне обавезе. На овим
позицијама исказују се потраживања и обавезе везане за обједињену наплату комуналних и
других услуга и накнада у Систему обједињене наплате (СОН). На позицији потраживања из
специфичних послова исказана су ненаплаћена потраживања од грађана за услуге у накнаде
у СОН уз напомену да је у оквиру ове позиције исказано и задужење за месец јун за који се
рачуни достављају у јулу 2021. године и наплата очекује у наредном периоду.
На позицији Остале краткорочне обавезе предузеће као обавезу исказује ненаплаћена
потраживања/задужења сваког даваоца услуга/учесника у СОН а наплаћена средства
свакодневно преноси даваоцима услуга и накнада. У оквиру позиције Остале краткорочне
обавезе исказана су и средства стамбених заједница, којима располажу заједнице које имају
закључен уговор о одржавању зграде са предузећем.
На позицији Пасивна временска разграничења исказана су потраживања за
обрачунате камате по рачунима обједињене наплате и потраживања за учешће у одржавању
које плаћају пословни простори у оквиру стамбених зграда, која средства се по наплати
приписују стамбеним заједницама.
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3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
Токови готовине за период 01.01.-31.06.2021. године
Р.бр.

Позиција
Приливи готовине из
пословних активности
Одливи готовине из
пословних активности
Приливи готовине из
активности инвестирања
Одливи готовине из
активности инвестирања
Приливи готовине из
активности финансирања
Одливи готовине из
активности финансирања
Готовина на крају
обрачунског периода

1
2
3
4
5
6
7

Индекс реализација
реализација/план

01.01.-31.06.2021.
План
86.033.000

Реализација
94.994.167

89.340.000

85.881.542

0

0

0

0

138.000

106.324

101.000

93.960

23.930.000

45.022.432

У динарима

110,42
96,13

77,05
93,03
188,14

Предузеће је на крају извештајног периода имало готовину од 45.022.432,30 динарa, од чега
на рачунима код пословних банака 44.376.201,30 динарa, 27.000,00 динара депозита на
благајнама и 619.231,00 динар предатог пазара у готовини, чековима и платним картицама. У
односу на почетак извештајног периода износ готовине је већи за 9.124.989,45 динара.
4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.

Трошкови запослених за период 01.01.-31.06.2021.године
01.01.-31.06.2021.
Позиција
План
Реализација

1

Маса зарада бруто 2

2

Накнаде по уговору о делу
Накнаде по уговору о
привременим и повременим
попословима
Накнаде члановима надзорног
Превоз запослених на посао и
одбора
са посла

3
4
5
6
7
8
9

31.545.540

Дневнице на службеном путу
Накнаде трошкова на
службеном путу
Отпремнине за одлазак у
пензију и због престанка радног
односа
Помоћ радницима и
породици радника

7

29.009.176

у динарима
Индекс реализација
реализација/план
91,96

0

0

1.200.000

425.317

35,44

375.000
480.000

339.567
328.120

90,55
68,36

30.000

0

650.000

269.682

41,49

2.750.000

1.764.194

64,15

0

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01- 06.2021. године

Зараде и накнаде, остали лични расходи, накнаде за привремене и повремене послове
и накнаде члановима Надзорног одбора исплаћују су у складу са Одлукама о исплати зарада
у јавном сектору, Законом о раду, подзаконским актима, Колективним уговором и другим
прописима који регулишу ову област. Исплате се редовно прате од стране оснивача и врше
се након овере надлежних лица.
За извештајни период планирани су трошкови зарада (бруто 2) у износу од 31.545.540
динара, остварене су зараде и накнаде у износу од 29.009.176 динара.
Трошак за дневнице за службена путовања планиран је у износу од 30.000 динара, али
у извештајном периоду није било трошкова за дневнице, трошкови превоза на посао и са
посла остварени су у износу од 328.120 динара што je 68,36% од планираних 480.000 динара.
У складу са Колективним уговором, планом је предвиђена исплата солидарне помоћи
у извештајном периоду у износу од 2.750.000 динара, а исплаћена је у износу од 1.764.194
динара, што је 64,15% од планираних средстава.
Трошкови накнада по основу привремених и повремених послова планирани су у
износу од 1.200.000 динара, а остварени у износу од 425.317 динара. Aнгажовање радника по
привременим и повременим пословима зависи од обима уговорених послова инвестиционог
одржавања зграда и послова добијених на тржишту, као и радне способности стално
запослених радника (боловања). У извештајном периоду био je ангажован један запослени на
привременим и повременим пословима.
Накнаде члановима надзорног одбора условљене су висином просечне зараде у
Републици Србији јер се исплаћују у складу са Одлуком о изменама и допунама одлуке о
накнадама и другим примањима одборника градске скупштине, чланова градског већа и
управних и надзорних одбора јавних предузећа и установа I број 06 /85/13 донетој на
седници Скупштине града Ужица одржаној 03.10.2013. године, а којом је утврђена месечна
накнада за председника Надзорног одбора у висини од 23%, а за чланове у висини од 19%
просечне зараде у Републици.

5. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА
Број запослених у предузећу на дан 30.06.2021. године је 48, од тога: директор, 43
запосленас на неодређено време и 4 запослена на одређено време. У односу на 01.01.2021.
године број запослених је мањи за три јер је у месецу фебуару један запослени преминуо, у
месецу марту један запослени је раскинуо радни однос, а у месецу јуну једном запосленом је
престао радни однос по основу одласка у пензију. Три запослена која су 31.12.2020. била
запослена на одређено време, у извештајном периоду су запослена на неодређено време.
Број радних места по систематизацији је 51.
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6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
Висина цена фиксних трошкова за услуге које врши ЈП „Стан“ одређена је Одлуком о
изменама Одлуке о утврђивању висине и коришћењу новчаних средстава за одржавање
стамбених зграда број 1272 коју је Надзорни одбор усвојио 24.11.2017. године и на коју је
Градско већа града Ужице дало сагласност Решењем број III број 023-201 /17 од 27.11.2017.
године и Одлуком о изменама Одлуке о утврђивању висине и коришћењу новчаних
средстава за одржавање стамбених зграда број 863 коју је Надзорни одбор усвојио
09.10.2019. године и на коју је Градско већа града Ужице дало сагласност Решењем број III
број 352-925 од 17.10.2019. године.
Структура фиксних цена одржавања стамбених зграда:
Категорија зграде
Цена по м2
без лифта и грејања
без лифта са грејањeм
са лифтом без грејања
са лифтом и грејањем

3,20
4,22
5,18
6,20

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
Предузеће нема субвенције и приходе из буџета.
8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Средства за посебне намене за период 01.01.-30.06.2021.године у динарима
Индекс
01.01.-31.06.2020.
реализација
Р.бр.
Позиција
реализација/план
План
Реализација
1

Хуманитарне активности

350.000

10.000

2,86

2

Репрезентација

130.000

86.703

66,69

3

Реклама и пропаганда

130.000

143.450

110,35

У оквиру средстава за посебне намене предузеће је планирало издатке за донације и
спонзорства, трошкове за репрезентацију и трошкове рекламе и пропаганде, док остала
средства за посебне намене нису планирана.
За извештајни период предузеће је планирало издатке за донације и спонзорства у
износу од 350.000 динара од чега је реализовано 10.000 динара или 2,86%.
Средства/трошкови за репрезентацију планирани су у износу од 130.000 динара, а
остварени су у износу oд 86.703 динара, што је 66,69% од плана. Средства/трошкови за
рекламу и пропаганду планирани су у износу од 130.000 динара, а остварени су у износу од
143.450 динара, што је 110,35% од планираних средстава за ову намену.
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Прилози обрасци:
1) Образац 1. Биланс успеха
2) Образац 1А. Биланс стања;
3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
4) Образац 2. Трошкови запослених;
5) Образац 3. Динамика запослених;
6) Образац 4. Кретање цена производа и услуга;
7) Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџет
8) Образац 6. Средства за посебне намене;
9) Образац 7. Нето добит;
10) Образац 8. Кредитна задуженост;
11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина (врста средстава- текући и
девизни рачуни, благајна, акредитиви ... )
12) Образац 10. Извештај о инвестицијама;
¹1 - сопствена средства;
2 - удружена средства;
3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг);
4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;
13) Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове,
продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања;
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