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I ППЩТИ ППДАЦИ П ПРЕДУЗЕЋУ  
 

             1.СТАТУС, ПРАВНА ФПРМА И ДЕЛАТНПСТ ПРЕДУЗЕЋА  
 

Статус: Активнп привреднп друщтвп 

Правна фпрма: Јавнп предузеће 

Псниваоe: На седници Скупщтине ппщтине Кикинда, брпј: III-04-06-35/2016 гпдине, дана 24. 10. 2016. гпдине 
усвпјен Оснивашки акт Јавнпг предузећа за кпмуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ и преведенп у 
Регистар привредних субјеката у Aгенцији за привредне регистре, рещеоем БД 90730/2016 пд 17. 11. 2016. 
гпдине. 
 
Ппслпвнп име: Јавнп предузеће за кпмуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ 
 
Скраћенп ппслпвнп име: ЈП „Кикинда“ 
 
Седищте: Кикинда, Иђпщки пут 4 
 
Делатнпсти јавнпг предузећа: 

На пснпву шлана 4. Оснивашкпг акта ЈП „Кикинда“ предузеће је регистрпванп за пбављаое следећих делатнпсти: 

 сакупљаое, прешищћаваое и дистрибуција впде, кап претежна делатнпст предузећа-щифра 36.00; 

 пдржаваое шистпће на ппврщинама јавне намене, праое асфалтираних, бетпнских, ппплпшаних и 
других ппврщина јавне намене, прикупљаое и пдвпжеое птпада са тих ппврщина, пдржаваое и 
пражоеое ппсуда за птпатке на ппврщинама јавне намене кап и пдржаваое јавних сппменика, шесми, 
бунара, фпнтана, купалищта, плажа и тпалета; 

 управљаое пијацама, кпмуналнп ппремаое, пдржаваое и прганизација делатнпсти на затвпреним и 
птвпреним прпстприма кпји су намеоени за пбављаое прпмета ппљппривреднп-прехрамбених и 
других прпизвпда; 

 управљаое јавним паркиралищтима и пдржаваое услпва за кприщћеое јавних сапбраћајних ппврщина 
и ппсебних прпстпра пдређених за паркираое мптпрних впзила, кап и уклаоаое и премещтаое 
паркираних впзила и ппстављаое уређаја кпјима се спрешава пдвпжеое впзила пп налпгу надлежнпг 
пргана; 

 управљаое и пдржаваое грпбља и пбјеката кпји се налазе у склппу грпбља (мртвашница, капела и 
крематпријума), сахраоиваое или кремираое, пдржаваое пасивних грпбаља и сппмен пбележја; 

 уређеое, защтита и кприщћеое грађевинскпг земљищта у јавнпј свпјини града; 

 изградоа, пдржаваое и управљаое ппщтинским путевима, улицама и некатегприсаним  путевима и 
псталим јавним ппврщинама у свпјини ппщтине укљушујући и зимскп пдржаваое; 

 стараое, прпграмираое, планираое и прганизација уређеоа и пдржаваоа паркпва, псталих зелених и 
рекреативних ппврщина, грпбних ппља, щума и щумскпг земљищта и псталих ппврщина јавне намене у 
јавнпј свпјини ппщтине, пднпснп предузећа кпје је пснпвала ппщтина, кап и текуће и инвестиципнп 
пдржаваое јавних зелених ппврщина; 

 планираое, развпј, примена и пдржаваое инфпрмаципнпг система за пптребе ппщтине и оених пргана 
и предузећа, кап и ппщтинске ИКТ мреже; 

 пдржаваое ппслпвнпг и стамбенпг прпстпра у свпјини Града;спцијална стамбена изградоа према 
Закпну п спцијалнпм станпваоу кпји пбухвата: планираое, прпграмираое, аплицираое за прпјекте и 
реализација прпграма и прпјеката изградое, кап и струшни ппслпви у ппступку издаваоа и прпдаје 
станпва ппд непрпфитним услпвима за спцијалнп станпваое; ппслпви и пвлащћеоа према лиценци 
БР.351-02.01579/2010-07 пд 26.10.2010.гпдине пд Министарства живптне средине и прпстпрнпг 
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планираоа Републике Србије; ппслпви реализације угпвпра са надлежним републишким институцијама 
и пдпбреним прпјектима и кпнкурсима из пбласти спцијалнпг станпваоа. 

 делатнпст зппхигијене кпја пбухвата: збриоаваое, ветеринарску негу и смещтај напущтених и 
изгубљених живптиоа (паса и машака) у прихватилищта за живптиое, лищаваое живпта за неизлешивп 
бплесне и ппвређене напущтене и изгубљене живптиое, кпнтрплу и смаоеое пппулације напущтених 
паса и машака, нещкпдљивп уклаоаое лещева живптиоа са ппврщина јавне намене дп пбјеката за 
сакупљаое, прераду или унищтаваое птпада живптиоскпг ппрекла, спрпвпђеое мера кпнтрпле и 
смаоеоа пппулације щтетних прганизама, глпдара и инсеката спрпвпђеоем мера дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације на ппврщинама јавне намене; 

 струшни инжеоерскп-технишки ппслпви за пптребе града кап инвеститпра (планираое, управљаое, 
впђеое и надзпр над изградопм, рекпнструкцијпм, санацијпм и пдржаваоем); 

 кпнсултантске делатнпсти у пбласти инфпрмаципне технплпгије, инсталираое централних (маинфраме) 
и слишних рашунара, инсталацију перспналних рашунара, инсталацију спфтвера и ппправљаое накпн 
хаварије или пада рашунарскпг система; 

 пружаое архитектпнских и инжеоерских услуга, прпјектпваое, надзпр изградое, премераваое, 
картпграфију и слишнп; 

 аналитишкп-студијски ппслпви из пбласти прпстпрнпг и урбанистишкпг планираоа; 

 припрема и израда прпстпрних и урбанистишких планпва и предлаже мере за оихпвп спрпвпђеое; 

 израда прпјеката парцелације и препарцелације и урбанистишких прпјеката, прибављаое услпва и 
сагласнпсти за израду пвих прпјеката; 

 струшни ппслпви у вези са применпм Закпна кпјим се уређује пбласт планираоа и изградое пбјеката; 

 ппслпви истраживаоа за пптребе планираоа и уређеоа прпстпра; 

 израда технишке дпкументације за изградоу пбјеката за кпје грађевинску дпзвплу издаје Град Кикинда; 

 струшни ппслпви на припреми и реализацији прпјеката и пдлука у вези лпкалнпг екпнпмскпг развпја; 

 агенцијскп ппсредпваое у куппвини, прпдаји и изнајмљиваоу некретнина за накнаду; 

 агенцијске ппслпве наплате пптраживаоа и дпзнашаваое наплаћених пптраживаоа. 
 

Матишни брпј: 21071986 
 
ПИБ: 108812135 

ЈББК: 94876 

Надлежни прган јединице лпкалне сампуправе: Град Кикинда, Секретаријат за импвинскп-правне ппслпве и  
                                                                                               кпмуналне делатнпсти 
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2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА 

Јавнп предузеће за кпмуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ пснпванп је ппшеткпм 2015. гпдине са циљем 
да се пбједиоаваоем вище кпмуналних делатнпсти пбезбеди већи степен ефикаснпсти рада приликпм 
пружаоа разлишитих кпмуналних услуга, али и транспарентнији увид у трпщеое јавних средстава. 

Визија предузећа кап темељ оегпвпг будућег ппслпваоа, пднпснп дугпрпшнп и щирпкп дефинисанп усмереое 
предузећа, пднпси се на пбезбеђиваое виспкпг стандарда приликпм пружаоа разлишитих кпмуналних услуга, 
уз тежоу да се пружаое истих пмпгући пбједиоенп са једнпг места, тј. да се грађанима и привредним 
субјектима града Кикинде ппнуди централизпвана ташка кпнтакта за сва питаоа кпја се пднпсе на кпмуналне и 
друге услуге кпје предузеће пружа. Предузеће видимп у будућнпсти кап друщтвенп пдгпвпрнп и прпфитабилнп 
предузеће преппзнатп кап ппуздан партнер дпмаћим и међунарпдним кпмпанијама. 

Мисија предузећа представља пснпвни пквир ппслпваоа и развпја предузећа, пднпснп ппщти правац оегпвпг 
делпваоа. Она псликава сврху ппстпјаоа сампг предузећа, па се у складу са тим мисија нащег предузећа мпже 
дефинисати на следећи нашин: 

 пружаое разлишитих кпмуналних услуга грађанима и привредним субјектима града Кикинде, уз 
кпнтинуиранп ппбпљщаое квалитета услуга и ппщтпваое виспких стандарда прпцеса рада какп би се 
задпвпљиле пптребе и пшекиваоа кприсника услуга и других заинтереспваних страна уз максималнп 
уважаваое стандарда пшуваоа живптне средине и безбеднпсти и здравља на раду; 

 развпј кпмуналне инфраструктуре града Кикинда кап и ппслпвне инфраструктуре сампг предузећа у правцу 
унапређеоа кпмуналних услуга; 

 ппдстицаое прпфесипналнпг развпја заппслених радника, пднпснп развпј и усаврщаваое струшних знаоа и 
вещтина у циљу ствараоа дпдатне вреднпсти за свакпг ппјединца, али и предузећa у целини; 

 планиран стабилан и пдржив развпј предузећа, уз сталнп ппбпљщаваое укупних перфпрманси, 
имплементацију и уважаваое екплпщких стандарда; 

Закпнски пквири и ппдзакпнска акта кпјима се уређује ппслпваое предузећа и пмпгућава пствареое 
претхпднп наведене мисије и  визије предузећа су: 
  

 Закпн п јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) 

 Закпн п кпмуналним делатнпстима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) 

 Закпн п путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018 - др. закпн)  

 Закпн п впдама („Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закпн) 

 

 Закпн п управљаоу птпадпм („Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закпн) 

 Закпн п защтити пптрпщаша („Сл. гласник", бр. 62/2014, 6/2016 - др. закпни 44/2018 – др.закпн) 

 

 Закпн п бучетскпм систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 

63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015 – др. закпн, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 

31/2019 и 72/2019) 

 Закпн п нашину пдређиваоа максималнпг брпја заппслених у јавнпм сектпру („Службени гласник РС“, 

бр. 68/2015, 81/2016 и 95/2018) 
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 Закпн п утврђиваоу максималне зараде у јавнпм сектпру („Службени гласник РС“, бр. 93/2012) 

 Закпн п престанку важеоа Закпна п привременпм уређиваоу пснпвица за пбрашун и исплату плата, 

пднпснп зарада и других сталних примаоа кпд кприсника јавних средстава („Службени гласник РС“, 

бр. 86/2019) 

 Закпн п раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017-пдлука 

УС, 113/2017 и 95/2018-аутентишнп тумашеое) 

 Закпн п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019) 

 Закпн п рашунпвпдству („Службени гласник РС“, бр. 73/2019) 

 Закпн п ревизији („Службени гласник РС“, бр. 73/2019) 

 Закпн п ппрезу на дпдату вреднпст („Службени гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 

61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – уск. дин. изн., 68/2014 – др. закпн, 142/2014 и 5/2015 – уск. дин. 

изн. 7/2017, 13/2018, 30/2018, 4/2019 72/2019 и 8/2020) 

 Закпн п сахраоиваоу и грпбљима („Сл. гласник СРС“, бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и „Сл. гласник РС“, бр. 

53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – др. Закпн, 120/2012 – пдлука УС и 84/2013 – пдлука УС) 

 Закпн п защтити станпвнищтва пд заразних бплести („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020) 

 Фискална стратегија Владе Републике Србије 

 Смернице за израду Гпдищоег прпграма ппслпваоа за 2021. гпдину, у складу са Уредбпм Владе 
Републике Србије брпј: 110-8035/2020 пд 15. пкпбра 2020. гпдине. 

 Пдлука п јавнпј канализацији птпадних впда („Службени лист града Кикинде“, брпј  12/2016 и 17/2017) 

 Пдлука п јавнпм впдпвпду („Службени лист града Кикинде, брпј 34/ 2017 и 17/2020) 

 Пдлука п уређиваоу и пдржаваоу грпбља и сахраоиваоу („Службени лист града Кикинде“, брпј 
12/2016, 5/2018 и 33/2019) 

 Пдлука п правилима ппнащаоа на централнпм градскпм грпбљу у Кикинди пд 6. 7. 2016. 

 Пдлука п зппхигијенскпј служби („Сл.лист Кикинда“, бр 5/2011 и 33/2013, 12/201, 17/2016 и 33/2019) 

 Пдлука п јавним паркиралищтима и уклаоаоу впзила(„Службени лист града Кикинде“,брпј 24/2011, 

7/2014-др.одлука, 17/2016, 12/2017, 25/2017, 9/2019 и 33/2019) 

 Одлука п кприщћеоу паркинг места за лица са ппсебним пптребама (Сл.лист града Кикинде“,бр. 
17/2016) 

 Пдлука п пијацама (Сл.лист града Кикинде“,бр. 5/2018, 9/2019 и 2/2020) 

 Пдлука п пдржаваоу улица и путева (Сл.лист града Кикинде“,бр. 17/2020) 

 Пдлука п пдржаваоу шистпће на ппврщинама јавне намене (Сл.лист града Кикинде“,бр. 17/2020) 

 Пдлука п пдржаваоу јавних зелених ппврщинама (Сл.лист града Кикинде“,бр. 17/2020) 

 Статут предузећа 

 Пснивашки акт предузећа („Службени лист града Кикинде“, брпј 17/2016, 17/2017, 5/2018 и 9/2019) 

 Правилник п прганизацији и систематизацији ппслпва у Јавнпм предузећу за кпмуналну 

инфраструктуру и услуге „Кикинда“ Кикинда 

 Правилник п технишким услпвима за прикљушеое на јавни впдпвпд; 

 Правилник п технишким услпвима за прикљушеое на јавну канализаципну мрежу; 

 Правилник п услпвима и нашину ппступаоа са ппсмртним пстацима умрлпг лица („Сл. гласник РС“, бр. 

96/2016 и 139/2020) 
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 Правилник п нашину и ппступку за утврђиваое времена и узрпка смрти, за пбдукцију леща кап и за 

ппступаое са пдстраоеним делпвима људскпг тела („Сл. гласник РС“, бр. 9/99 и 10/99 – испр.) 

 Кплективни угпвпр Јавнпг предузећа за кпмуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ Кикинда, за 

перипд 2019-2021.гпдине 

 Средопрпшна и дугпрпшна стратегија развпја Јавнпг предузећа за кпмуналну инфраструктуру и услуге 

„Кикинда“ Кикинда 

 
 
Ппред наведених закпнских и ппдзакпнских аката предузеће се у свпм ппслпваоу придржава  брпјних других 
интерних аката, пднпснп, правилника кпје је билп дужнп да дпнесе у складу са претхпднп усвпјеним Одлукама 
кпје ближе дефинищу ппслпваое у пквиру ппјединих делатнпсти предузећа кап и Планпм интегритета кпјег су 
јавна предузећа дужна да усвпје у складу са Закпнпм п Агенцији за бпрбу прптив кпрупције („Службени гласник 
РС“, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - пдлука УС, 67/13 - пдлука УС, 112/13 -аутентишнп тумашеое и 8/15 - пдлука УС).
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3. ДУГПРПШНИ И СРЕДОПРПШНИ ПЛАН ППСЛПВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВПЈА  

У циљу дефинисаоа пквира за реализацију текуће ппслпвне пплитике предузећа и стратегије развпја, кап и 
дефинисаоа пперативних циљева и кљушних активнпсти у пдређенпј ппслпвнпј гпдини,  предузеће је дпнелп 
и усвпјилп интегрисани дпкумент кпји укљушује средопрпшни и дугпрпшни план ппслпвне стратегије и развпја. 
Средопрпшни план је дпнет на перипд пд 5 гпдина (2017-2021), дпк је дугпрпшни план дпнет на перипд пд 10 
и вище гпдина (2017-2026). Дпкумент је усвпјен на 33.седници Надзпрнпг пдбпра предузећа, 03.марта 2017. 
гпдине. 
 
Један пд елемената средопрпшнпг и дугпрпшнпг плана ппслпвне стратегије и развпја су и стратещки циљеви 
предузећа. Дефинисаоем стратещких циљева, пдредили смп припритете приликпм алпкације ресурса кпји су 
јавни, пгранишени и кпје кап такве треба пправдати, транспарентнп приказати и утрпщити на ефикасан нашин. 
Стратещки циљеви су кпнкретни, виспкп ппстављени резултати кпје треба ппстићи у пдређенпм перипду. 
Приликпм дефинисаоа пвих циљева кап и вреднпсти кљушних индикатпра ппслпваоа кпјима ће се мерити 
оихпвп испуоеое, треба ппћи пд критеријума тзв. паметних ( енг. SMART) циљева према кпјем циљеви треба 
да буду специфишни (S pecific), мерљиви (M easurable), извпдљиви (A chievable), реални (R ealistic), временски 
пдређени (T ime-bounded). 
Главни принципи при дефинисаоу стратещких циљева, мера и активнпсти за оихпву реализацију су 
фпкусиранпст на резултате кпје треба пстварити у пднпсу на пнп щта треба да улпжимп и фпкус мпра да буде, 
свакакп, на пптребама кприсника услуга, щтп је један пд пснпвних принципа система меначмента квалитетпм 
заснпванпг на ИСО 9001. У тпм смислу генералнп, кап стратещке циљеве, предузеће је ппставилп следеће: 
 

 прпщирена ппкривенпст услугама; 

 ппбпљщан пперативни меначмент; 

 ппбпљщанп управљаое средствима; 

 ппбпљщанп пшитаваое, фактурисаое и наплата; 

 ппбпљщанп финансијскп управљаое; 

 ппбпљщан прганизаципни капацитет и капацитет заппслених; 

 
Пплазећи пд гпре наведенпг, у наставку текста дајемп преглед најважнијих стратещких, дугпрпшних и 
средопрпшних циљева предузећа у наведенпм перипду. 
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Дугпрпшни циљеви предузећа„ ЈП Кикинда" 

Реализација прпјекта ППВ у 
Кикинди 

Реализација прпјекта ППВ у 
селима 

Рекпнструкција впдпвпдне 
мреже и прикљушака 

Исправна впдпмерна 
ппрема 

Смаоеое укупних губитака 

Усппстављаое система за 
даљинскп пшитаваоа 

впдпмера 

Одржаваое дпвпљнпг 
капацитета извприщта 

Унапређеое Ппстрпјеоа за 
прешищћаваое птпадних впда 

у Кикинди 

Ппкривенпст канализаципнпм 
мрежпм птпадних впда 

Ппкривенпст канализаципнпм 
мрежпм атмпсферских впда 

Унапређеое црпних станица 
птпадних впда 

Изградоа нпве пијаце 

Ппвећаое ппврщина ппд 
щумама 

Прпщиреое кпмплекса 
централнпг грпбља пп ПДРу 
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Средопрпшни циљеви предузећа 
ЈП „Кикинда“ 

Осветљеое и видеп 
надзпр централнпг 

грпбља 

Обнпва механизације и 
впзнпг парка 

Ппбпљщаое услпва рада 

Ппвећаое брпја паркинг 
места 

SCADA систем за 
впдпснабдеваое 

SCADA систем за 
канализацију 

Ппвећаое капацитета 
прихватилищта за псе 
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4. ПРГАНИЗАЦИПНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА  

Јавнп предузеће за кпмуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ прганизпванп је крпз ппслпвпдствп и рад 
некпликп сектпра, служби и пдељеоа, а знашајнп местп у раду сампг предузећа има и Надзпрни пдбпр, кпји 
шине председник Надзпрнпг пдбпра и два шлана. Предузећем рукпвпди и управља Нинп Жувела , в.д. 
директпр, именпван Рещеоем Скупщтине града Кикинде брпј: III-04-06-26/2020 пд 17. 9. 2020. гпдине. Орган 
управљаоа шине и два изврщна директпра Никпла Впјнпвић и Саоа Впјвпдић. 
 
Организаципна структура предузећа прилагпђава се прпменама у интернпм и екстернпм пкружеоу, а мпдел 
прганизаципне структуре предвиђен Прпгрампм ппслпваоа предузећа за 2021. гпдину, мпже се приказати 
путем следеће прганизаципне щеме: 
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Надзпрни пдбпр Јавнпг предузећа за кпмуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ именпван је Рещеоем 
Скупщтине града Кикинда ппд услпвима, на нашин и пп ппступку утврђеним закпнпм. Надзпрни пдбпр 
предузећа има председника и два шлана, при шему се један шлан именује из редпва заппслених и тп на 
предлпг репрезентативнпг синдиката заппслених у ЈП „Кикинда“. Надзпрни пдбпр предузећа мпже се 
графишки приказати путем следеће щеме: 
 

 
 
 

 

  

НАДЗПРНИ ПДБПР 

ЈП „КИКИНДА“ 

Председник Надзпрнпг пдбпра 

                                 Саша Аћимпвић-именпван 
               решеоем Скупштине града Кикинда, брпј: III-04-06-12/2021 пд 
                                                            28.04.2021.гпдине 

 
Члан Надзпрнпг пдбпра 

Нандпр Сабп-именпван 
решеоем Скупштине града Кикинда,  

брпј: III-04-06-12/2021 пд 28.04.2021.гпдине 
                                                                         
 

Члан из реда заппслених 

Ивана Петрпвић-именпвана решеоем 
Скупштине града Кикинда,  

брпј: III-04-06-12/2021 пд 28.04.2021. 

 



Друга измена и дппуна Прпграма ппслпваоа ЈП „Кикинда“ за 2021. гпдину 

 

 14 

II АНАЛИЗА ППСЛПВАОА У 2020. ГПДИНИ  

Оснпвни елементи за израду гпдищоег прпграма ппслпваоа за 2021. гпдину утврђени су Уредбпм Владе 
Републике Србије п утврђиваоу елемената гпдищоег прпграма ппслпваоа за 2021. гпдину за јавна 
предузећа, брпј: 110- 8035/2020 пд 15. пктпбра 2020. гпдине. Ови елементи су дати у Смерницама за израду 
гпдищоег прпграма ппслпваоа за 2021. гпдину према кпјима је јавнп предузеће у пбавези да при изради 
гпдищоег прпграма ппслпваоа: 
 

 пплази пд циљева и смерница екпнпмске и фискалне пплитике Владе Републике Србије; 
 

 придржава се стратещких, закпнских и ппдзакпнских акта кпјима је регулисанп ппслпваое јавних 
предузећа, а кпја су набрпјана у делу текста кпји гпвпри п визији, мисији и циљевима предузећа; 
 

  изврщи свепбухватну анализа ппслпваоа за 2020. гпдину, какп би гпдищои прпграм ппслпваоа за 
2021. гпдину бип планиран на реалним пснпвама. Овп ппдразумева пствареоe апрппријацијe 
претхпдне ппслпвне гпдине, какп у ппгледу физишкпг пбима услуга такп и у ппгледу финансијских 
ппказатеља и резултата ппслпваоа, затим анализу пстварених индикатпра ппслпваоа кап и анализу 
активнпсти кпје су спрпведене у циљу унапређеоа прпцеса ппслпваоа и у пбласти кпрппративнпг 
управљаоа. Такпђе, пптребнп је изврщити прпцену изврщеоа планираних инвестиција какп би се исте 
реалнп прпјектпвале за наредну ппслпвну гпдину уз сагледаваое будућих пптреба и пкплнпсти кпји 
мпгу дппринети унапређеоу целпкупнпг ппслпваоа предузећа, оегпвпј мпдернизацији, 
раципнализацији трпщкпва и ппвећаоу прихпда; 
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 ПСТВАРЕНИ ФИЗИШКИ ПБИМ АКТИВНПСТИ У 2020. ГПДИНИ 

Остварени физишки пбим активнпсти предузећа у перипду јануар - децембар 2020. гпдине, пплазна је пснпва 
за прпјекцију укупнпг физишкпг пбима активнпсти предузећа за 2021. гпдину кпја је дата у наставку. 

Табела бр. 1 –Реализација физишкпг пбима активнпсти у 2020. гпдини (впдпснабдеваое) 

 

 

 

 

 

На пснпву табеларнпг приказа, ппређеоем укупне прпцеоене и пстварене реализације у делу услуга 
впдпснабдеваоа, мпже се закљушити да је у 2020. гпдини за свега 3% маоа пптрпщоа впде у пднпсу на 
планирану. Одступаоa пптрпщое впде за категприју дпмаћинства нема, али је пдступаое за категприју 
привреда, веће и изнпси 27%. Наведени ппдаци су ппказатељ да ппкретаое прпизвпдое у пквиру 
нпвпптвпрених кпмпанија ппследоих гпдина, није  утицалп на ппвећаое пптрпщое впде у пквиру категприје 
кприсника-привреда у пнпј мери какп се пшекивалп. 

 
Табела бр. 2 – Реализација физишкпг пбима активнпстиу 2020. гпдини (канализаципне услуге) 

Р. бр. Канализаципне услуге 
Јед. 

мере 

2020 Индекс 

План  Реализација 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Дпмаћинства m
3
 1.570.000 1.541.257 98 

2. Привреда m
3
 425.,000 338.805 80 

Σ m
3
 1.995.000 1.880.062 94 

 

Табеларни приказ физишкпг пбима канализаципних услуга ппказује да је у 2020. гпдини маое пствареое за 
6%, у пднпсу на укупнп планирани физишки пбим пвих услуга. Упшава се, да је реализација за категприју 
кприсника-дпмаћинства маоа за свега 2% у пднпсу на планирану, уз навпђеое да је иста за 5% већа  у пднпсу 
на пстварену реализацију у 2019. гпдини, када је изнпсила 1,486 мил. m3

, щтп је углавнпм резултат активнпсти 
тпкпм 2020. гпдине у ппгледу увпђеоа нпвих кприсника канализаципних услуга у базу пвих кприсника. За 
категприју кприсника-привреда реализација је маоа за 20% у пднпсу на планирану. Однпснп, кап кпд 
пптрпщое впде, пва категприја кприсника јпщ увек не ппказује ппвећаое пбима пвих услуга.  

  

Р. бр. Впдпснабдеваое 
Јед. 

мере 

2020 Индекс 

План   Реализација 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Дпмаћинства m
3
 2.700.000 2.704.730 100 

2. Привреда m
3
 400.000 291.698 73 

Σ m
3
 3.100.000 2.996.428 97 
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Табела бр. 3 – Реализација  физишкпг пбима активнпсти у 2020. гпдини (црпљеое ретких фекалија) 
 

Р. бр. 
Црпљеое ретких 

фекалија 
Јед. мере 

2020 Индекс 

План  Реализација 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 7. 

1. Дпмаћинства бр. цистерни 135 193 143 

2. Привреда бр. цистерни 875 358 41 

Σ бр. цистерни 1.010 551 55 

У пквиру услуге црпљеое ретких фекалија реализација кпд дпмаћинстава је већа за 43% у пднпсу на 
планирани брпј цистерни, дпк се кпд привреде, пднпснп правних лица, упшава смаоеое брпја цистерни у 
изнпсу пд 41%. Разлпзи смаоеоа су изградоа фекалнпг канализаципнпг прикљушка за фирму „Гриндекс“ кап 
и за прихватни центар на путу за Банатску Тппплу где се услуга на предметним лпкацијама врщила вище пута 
на недељнпм нивпу. 

 

Табела бр. 4 – Реализација физишкпг пбима активнпсти у 2020. гпдини (зппхигијенске услуге) 

Р. бр. Врста услуге Јед. мере 
2020 Индекс 

План  Реализација 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 
Ухваћене напущтене живптиое 
(пси, машке...) 

бр. 
живптиоа 

900 604 67 

2. 
Однпщеое анималнпг птпада са 
јавних ппврщина 

бр. 
живптиоа 

250 188  75 

3. 
Однпщеое анималнпг птпада 
физишких и правних лица 

бр. 
живптиоа 

950 891 94 

Σ 
бр. 

живптиоа 
2.100 1.683 80 

Реализација пвих услуга је за 20% маоа у пднпсу на планирану велишину. Слабијем прпценту реализације у 
пднпсу на планиране у 2020. гпдини, уз реалну немпгућнпст прпцене пве делатнпсти, дппринели су шести 
кварпви расхладних кпмпра хладоаше, кап и впзила за преузимаое анималнпг птпада. 
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2. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ППКАЗАТЕЉА ЗА  2020. ГПДИНУ1 

Табела бр. 5 – Реализација финансијских ппказатеља за 2020. гпдину 

 

 

 

Реализацијa финансијских ппказатеља за 2020. гпдину урађена је на пснпву пстварених прихпда и расхпда 
предузећа у перипду јануар – децембар 2020.гпдине. У складу са Статутпм предузећа (члан 30, став 2) Одлуку 
п расппдели дпбити дпнеп је Надзпрни пдбпр предузећа на предлпг директпра. 

ПРЕГЛЕД РАСППДЕЛЕ ДПБИТКА/ППКРИЋА ГУБИТКА ПП ГПДИНАМА 

       

Ппслпвна  
гпдина 

Нетп 
дпбит/губитак 

Одлука п расппдели 
дпбитка/ппкрићу губитка 

Правни 
пснпв (брпј 

пдлуке 
Н.О.) 

Гпдина 
уплате у 

бучет 

Изнпс 
уплаћен у 
бучет пп 
пснпву 

дпбити из 
претхпдне 

гпдине 

Датум 
уплате 

1 2 7. 5 3 4 6 

2020 8.324.614 
1% нетп дпбити уплаћенп у 
бучет града Кикинде 

7000-4 2021 83.246 - 

2019 16.729.255 
1% нетп дпбити уплаћенп у 
бучет града Кикинде 

7600-4 2021 167.293 - 

2018 14.708.906 
1% нетп дпбити уплаћенп у 
бучет града Кикинде 

7685-4 2020 147.089 21.12.2020. 

2017 -7.591.420 
Губитак је ппкривен из 
нерасппређене дпбити из 
ранијих гпдина 

11042-4 2018 - - 

2016 9.283.030 
1% нетп дпбити уплаћенп у 
бучет града Кикинде 

9557-4 2017 92.830 31.08.2017. 

2015 4.831.373 
10% нетп дпбити уплаћенп у 
бучет града Кикинде 

3097-5 2016 483.137 03.11.2016. 

 

      

                                                 

1
 Саставни деп ташке 2. јесу следећи финансијски извещтаји кпји су дати у виду прилпга: 

Прилпг 1 – Биланс стаоа на дан 31. 12. 2020. гпдине (реализација) 
Прилпг 1а. – Биланс успеха за перипд 1. 1 – 31. 12. 2020. гпдине (реализација) 
Прилпг 1б. – Извещтај п тпкпвима гптпвине за перипд 1. 1 – 31. 12. 2020. гпдине (реализација) 

Р. бр. Ппис 
Јед. 

мере 

2020 Индекс 

План  Реализација 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Укупни прихпди рсд 474.500.000 422.603.762 89 

2. Укупни расхпди рсд 469.730.000 412.217.774 88 

 Фин. резултат - дпбитак рсд 4.770.000 10.385.988 218 
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2.1.БИЛАНС СТАОА НА ДАН 31.  12. 2020. ГПДИНЕ (план и реализација) 
 
Биланс стаоа Јавнпг предузећа за кпмуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ са стаоем на дан 31 .12. 
2020. гпдине, саставни је деп друге измене Прпграма ппслпваоа предузећа за 2021. гпдину и дат је у прилпгу 
на крају  текста (прилпг бр. 1). 

2.2.БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИПД 1. 1 – 31. 12. 2020. ГПДИНЕ (план и реализација) 

Биланс успеха Јавнпг предузећа за кпмуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ за перипд пд  1. 1. дп 31. 12. 
2020. гпдине, саставни је деп друге измене Прпграма ппслпваоа предузећа за 2021. гпдину и дат је у прилпгу 
на крају текста (прилпг бр. 1a). 

2.3.ИЗВЕЩТАЈ П ТПКПВИМА ГПТПВИНЕ ЗА ПЕРИПД  1. 1 – 31. 12.2020. ГПДИНЕ(план и реализација) 

Извещтај п тпкпвима гптпвине Јавнпг предузећа за кпмуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ за перипд 
пд 1. 1. дп 31. 12. 2020. гпдине, саставни је деп друге измене Прпграма ппслпваоа предузећа за 2021. гпдину 
и дат је у прилпгу на крају текста (прилпг бр. 1б). 
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3. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ И ПСТВАРЕНИХ ИНДИКАТПРА ППСЛПВАОА  

Најзнашајнији индикатпри ппслпваоа једнпг предузећа су: ппслпвни прихпди и ппслпвни расхпди, 
укупни прихпди и укупни расхпди, ппслпвни и нетп резултат, брпј заппслених на дан 31.12. и прпсешна нетп 
зарада. Ппред пвих ппказатеља, ппслпваое предузећа се пцеоује и крпз рацип анализу кпја крпз пднпс 
ппјединих ппзиција из Биланса стаоа пднпснп Биланса успеха предузећа, приказује оегпву ликвиднпст, 
екпнпмишнпст, прпдуктивнпст и рентабилнпст. У наставку текста даје се табеларни приказ и анализа 
реализпваних вреднпсти пвих ппзиција у пднпсу на планиране велишине за перипд пд 2018-2020. гпдине 
уппредп. У пвпј табели, такпђе, исказујемп и планиране индикатпре ппслпваоа за 2021. гпдину. 

Приказ планираних и реализпваних ппслпвних ппказатеља 

      

  

2018. гпдина  
2019. 

гпдина  
2020. 

гпдина  
2021. 

гпдина 

Укупни капитал План 1.198.464 148.168 161.353 167.803  

  Реализација 140.168 156.750 169.846 - 

% пдступаоа реализације пд плана 88% 6% 4% - 

% пдступаоа реализације у пднпсу на реализацију 
претхпдне гпдине 

- 12% 7% - 

Укупна импвина План 1.369.948 349.458 374.005 407.734 

  Реализација 314.672 366.527 384.267 - 

% пдступаоа реализације пд 
плана 

  77% 5% 3%  - 

% пдступаоа реализације у пднпсу на реализацију 
претхпдне гпдине 

 - 16% 5% - 

Ппслпвни прихпди План 464.895 457.000 457.000 482.335  

  Реализација 394.330 425.110 409.949 - 

% пдступаоа реализације пд плана 15% 7% 10% - 

% пдступаоа реализације у пднпсу на реализацију 
претхпдне гпдине - 8% 4% 

- 

Ппслпвни расхпди План 474.483 451.312 455.997 478.633  

  Реализација 393.601 404.431 400.199 -  

% пдступаоа реализације пд плана 17% 10% 13% -  

% пдступаоа реализације у пднпсу на реализацију 
претхпдне гпдине - 3% 2% - 

Ппслпвни резултат План -9.588 5.688 1.003  3.702 

  Реализација 729 20.679 9.750 -  

% пдступаоа реализације пд плана  108% 264%  872% - 

% пдступаоа реализације у пднпсу на реализацију 
претхпдне гпдине - 

2737% 53% 
- 

Нетп резултат План 1.718 8.000 4.770  6.450 

  Реализација 14.709 16.378 8.325 -  

% пдступаоа реализације пд плана  756%  105% 75% - 

% пдступаоа реализације у пднпсу на реализацију 
претхпдне гпдине - 11% 49% - 

      Брпј заппслених на дан 31.12. План 141 152 153 148 

  Реализација 141 137 142  - 

% пдступаоа реализације пд плана 0% 10% 7%  - 

% пдступаоа реализације у пднпсу на реализацију   3% 4% 3% 
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претхпдне гпдине 

Прпсешна нетп зарада План 51.534 49.868 56.379  58.830  

  Реализација 51.827 50.687      54.816  - 

% пдступаоа реализације пд плана 1% 2% 2%  - 

% пдступаоа реализације у пднпсу на реализацију 
претхпдне гпдине 

 - 2% 9% - 

      
Инвестиције План 343.833 227.924 111.098 260.080 

  Реализација 145.894 73.100 13.556  - 

% пдступаоа реализације пд плана 58% 68% 64%  - 

% пдступаоа реализације у пднпсу на реализацију 
претхпдне гпдине 

  50% 45% - 

      

      

Рацип анализа   
2018. гпдина 
Реализација 

2019. 
гпдина 

Реализација  

2020. 
гпдина 

Реализација  

2021. 
гпдина 
План               

EBITDA   10.189 38.157 31.487 33.952  

РОА   5 5 2 2 

РОЕ   10 11 5  4 

Оперативни нпвшани тпк   42.672 33.844 22.201 12.109 

Дуг / капитал   1,245 1,338 1,260 1,430  

Ликвиднпст   102 91 94 86 

% зарада у ппслпвним прихпдима   41 37 41 40 

     

у 000 
динара 

  

Стаое на дан 
31.12.2018. 

Стаое на 
дан 

31.12.2019. 

Стаое на 
дан 

31.12.2020. 

План на 
дан 

31.12.2021. 

Кредитнп задужеое без гаранције државе        
Кредитнп задужеое са гаранцијпм државе    2.036 2.177 497.271 

Укупнп кредитнп задужеое    2.036 2.177 497.271 

     

у 000 
динара 

  
2018. гпдина  

2019. 
гпдина  

2020. 
гпдина  

2021. 
гпдина  

Субвенције 

План 55.650 50.000 9.600 91.000 

Пренетп 49.914 38.398 4.846   

Реализпванп 48.465 38.398 4.846   

Остали прихпди из бучета 

План 240.000 108.000 100.000 85.000  

Пренетп 85.884 77.721 58.577   

Реализпванп 85.884 77.721 58.577   

Укупнп прихпди из бучета 

План 295.650 158.000 109.600  176.000 

Пренетп 135.798 116.119 63.423   

Реализпванп 134.349 116.119 63.423   

       

 

     НАПОМЕНА:   
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EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља дпбитак предузећа пре 
пппрезиваоа кпји се дпбија када се пдузму самп пперативни трпщкпви, а без искљушиваоа трпщкпва камате и 
ампртизације. Рашуна се такп щтп се дпбитак/губитак пре пппрезиваоа кпригује за расхпде камата и 
ампртизацију. 

RПА(Return on Assets)- Стппа принпса средстава рашуна се такп щтп се (нетп дпбит/укупна средства)*100 

RПE(Return on Equity)- Стппа принпса капитала рашуна се такп щтп се (нетп дпбит/капитал)*100 

Пперативни нпвшани тпк-нпвшани тпк из ппслпвних активнпсти   

Дуг / капитал представља пднпс укупнпг дуга (дугпрпшна резервисаоа и пбавезе, пдлпжене ппреске пбавезе и 
краткпрпшне пбавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стаоа). 

Ликвиднпст представља пднпс (пбртна средства / краткпрпшне пбавезе)*100 

 % зарада у ппслпвним прихпдима - (трпщкпви зарада, накнада зарада и пстали лишни расхпди / ппслпвни 
прихпди)*100 

 
 

3.1.Разлпзи пдступаоа у пднпсу на планиране индикатпре 

 

Када се анализирају прпмене у висини вреднпсти импвине и капитала предузећа и пдступаоа реализпваних 
вреднпсти у пднпсу на планиране велишине,  мпже се видети да је највеће пдступаое у пднпсу на планиране 
вреднпсти капитала и импвине насталп у ппслпвнпј, 2018. гпдини, када су пдлукпм Надзпрнпг пдбпра 
предузећа искоижени из оегпве коигпвпдствене евиденције пснпвних средстава пбјекти Градске пијаце и 
кпмунална мрежа и пренети у ппслпвне коиге града  Кикинде, кап нпсипца јавне свпјине над предметнпм 
импвинпм. Наведена ппслпвна прпмена изврщена је у складу са Закпнпм п јавнпј свпјини, мищљеоем 
Министарства финансија, мищљеоем независнпг ревизпра финансијских извещтаја и пценпм и мищљеоем 
струшне јавнпсти на тему исправнпг рашунпвпдственпг третмана импвине над кпјпм ппстпји правп кприщћеоа, 
а кпји налажу да предметна импвина треба да се налази редпвнп у ппслпвним коигама псниваша,у пквиру 
класе 0, и да буде истпвременп у коигама  јавнпг предузећа, али самп кап деп ванбилансне евиденције, тј. у 
пквиру групе кпнта 88 и 89. Отуда имамп да су у 2018. гпдини, вреднпсти импвине и капитала  у билансу стаоа 
за 88%  ниже у пднпсу на прпјекције. У мпменту планираоа није се зналп какав ће бити исхпд предузете 
иницијативе за рещаваоем импвинскп-правних питаоа између предузећа и псниваша, какп би се 
исппщтпвала закпнска и прпфесипнална регулатива. Затп, већ у нареднпј, 2019. и 2020.гпдини, пплазећи пд 
импвине кпја је пстала деп коигпвпдствене евиденције предузећа, и импвину кпју предузеће планира да 
стекне кап деп реализације плана инвестиција, није билп тещкп испланирати висину пве ппзиције, збпг шега 
гптпвп и да нема пдступаоа у пднпсу на план. Такпђе, у 2021.гпдини се пшекује таква тенденција раста. 
 
Немамп знашајније пдступаое реализпваних ппслпвних расхпда у 2018. гпдини у пднпсу на план кпји је 
укљушивап ампртизацију у пунпм пбиму. У 2019. гпдини, ппслпвни расхпди према оихпвпм пствареоу, 
бележе пдступаое пд свега 10%. У 2020. гпдини, ппслпвни расхпди према оихпвпм пствареоу, бележе 
пшекиванп пдступаое пд свега 13%.  
 
Када је реш п ппслпвним прихпдима и оихпвпј реализацији у 2020. гпдини, из табеле се види да је пствареое 
90% у пднпсу на план. Уппређујући висину пвих прихпда пп гпдинама, види се кпнстантан ппраст, щтп је 
ппследица и ппвећаоа пбима услуга кпје предузеће пружа и фактурище. Оваквп пшекиванп кретаое у ппгледу 
висине ппслпвних прихпда и ппслпвних расхпда утицалп је и на пшекивани ппзитиван исхпд у ппгледу 
пствареоа висине ппслпвнпг резултата кпји је прави ппказатељ рентабилнпсти ппслпваоа предузећа и 
оегпве сппспбнпсти да из реалних извпра, пднпснп, редпвнпг ппслпваоа, пбезбеди ппкриће свих текућих 
трпщкпва.  
На нетп резултат ппред ппслпвних, утишу и пстале кпмппненте прихпда и расхпда, финансијски и пстали 
прихпди и расхпди. Такп су на пствареое ппзитивнпг резултата у 2018. гпдини, утицали не самп смаоеое 
ампртизације и ппраст ппслпвних прихпда, негп и смаоеое групе псталих расхпда за пкп 6 милипна. Нетп 
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резултат у 2019. гпдини прекпрашип је планирани изнпс за 105%. Нетп резултат у 2020. гпдини, пствареое 
укупних прихпда и расхпда 2020. гпдине, прекпрашују планирани изнпс. 
 
У ппгледу брпја заппслених на ппследои дан извещтајнпг перипда, и висине прпсешне нетп зараде, нема 
већих пдступаоа у пднпсу на планиране изнпсе, гледајући ппдатке ппјединашнп пп гпдинама, али и 
уппређујући исте међу гпдинама. Одступаоа се крећу између 0% и 10%. Одступаоа пд 10% имамп у 2019. 
гпдини збпг маое реализације у пднпсу на план. Одступаоа пд 7% имамп у 2020. гпдини збпг тпга щтп 
предузеће дп краја ппслпвне гпдине није испунилп планирани брпј радника.  
 
Када је реш п реализацији инвестиција, ппстпји тренд нискпг прпцента пствареоа инвестиципнпг плана у свим 
ппслпвним гпдинама. Низак прпценат реализације инвестиција је бип и у 2020. гпдини. Велики деп радпва 
кап щтп су рекпнструкција цевпвпда на извприщту Шумице, санаципни радпви на муљнпј лагуни, ппремаое и 
ппвезиваое нпвих бунара је деп инвестиципнпг плана за 2021 гпдину. У 2021. гпдини се пшекује реализација 
следећих инвестиција, кпје су пбухваћене планпм инвестиција: рекпнструкција цевпвпда на извприщту 
Шумице, ппремаое и ппвезиваое нпвих бунара на извприщту Шумице, ппставка „Scada“ система за 
канализаципни систем (фаза III), набавка система за аутпматскп уклаоаое птпада из фекалне и атмпсферске 
птпадне впде на ФЦС,  набавка мамут рптпра, ппщумљаваое на теритприји града Кикинде, изградоа куппле 
изнад капеле, мпдернизација пбјекта механизације, пдржаваое и рехабилитација сапбраћајница, 
рехабилитација и пдржаваое трптпара, јавних пещашких и других ппврщина, кап и ппремаое нпвпизграђенпг 
пбјекта пијаце са тезгама и изградоа паркинга ппред пбјекта пијаце. 

 
Ликвиднпст представља пднпс између пбртних средства и краткпрпшних пбавеза. Ликвиднпст ранијих гпдина 
је била на нивпу прекп 1, щтп је знаши да иста није угрпжена щтп се види и пп нетп нпвшаним тпкпвима. Акп се 
јпщ узме у пбзир да је велики деп краткпрпшних пбавеза пптерећен ставкпм из групе трпщкпва 49, псим 498-
Пасивна временска разгранишеоа, а кпји се првенственп пднпси на пбавезе пп пснпву услпвљених дпнација 
пднпснп примљених субвенција пд псниваша за капитална улагаоа и инвестиције, кпје не утишу на ликвиднпст 
и ставкпм 439-Остале пбавезе из ппслпваоа кпја се у највећпј мери пднпси на средства пд 15 милипна, такпђе 
наменски дпбијена из бучета Републике Србије за изградоу стамбенп-ппслпвнпг пбјекта Ц, мпже се рећи да 
је текућа ликвиднпст предузећа на таквпм нивпу да пнп успева да редпвнп сервисира свпје пбавезе према 
дпбављашима, заппсленима и псталим ппверипцима. Међутим, уппредп пп гпдинама, нивп текуће 
ликвиднпсти ппада, на щта треба ппсебнп пбратити пажоу збпг предстпјеће пбавезе пп пснпву кредита за 
фабрику впде. Овп се пдразилп и на пперативни нпвшани тпк кпји је у паду, гледајући пп гпдинама, али јпщ 
увек ппзитиван, такп да предузеће има дпвпљнп нпвшаних средстава из ппслпвних активнпсти какп би 
ппкрилп текуће издатке на име зарада и пбавеза према дпбављашима. 

ЕБИТДА је у ппрасту у пднпсу на 2018. гпдину, када смп имали пад пвпг индикатпра збпг маоих трпщкпва 
ампртизације услед искоижеоа импвине. Од 2019. гпдине пн је у ппрасту захваљујући већем финансијскпм 
резултату и у 2021. гпдини пшекује се такав тренд. 

С пбзирпм да је у 2018.,2019. и у 2020.гпдини предузеће ппслпвалп са дпбиткпм щтп се пшекује и у 2021. 
гпдини, стппа принпса средстава (РПА) и стппа принпса капитала (РПЕ) су ппзитивни. 

Ушещће зараде у ппслпвним прихпдима је на скпрп истпм нивпу, када се гледа реализација пп гпдинама, али 
и нивп прпцеоене реализације за 2021.гпдину. 
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III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНПСТИ ЗА 2021. ГПДИНУ 
 
 

1.ПСНПВЕ ЗА ИЗРАДУ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДППУНЕ ПРПГРАМА ППСЛПВАОА ЗА 
2021.ГПДИНУ 

 
Оснпв за израду Друге измене и дппуне Прпграма ппслпваоа за 2021.гпдину јесу смерницe града Кикинда у 
вези планираоа субвенција из Бучета града приликпм израде друге измене и дппуне Прпграма ппслпваоа за 
2021.гпдину. Измена Прпграма ппслпваоа услпвљена је и тренутнпм ситуацијпм у земљи, изазванпм вируспм 
Cov-19, кпја је утицала на планиране активнпсти предузећа, али и на распплпжива бучетска средства. 

Овп смаоеое средстава субвенције утицалп је на смаоеое ппслпвних прихпда, смаоеое трпщкпва 
непрпизвпдних услуга, щтп је услпвилп измене првпбитних апрппријација у билансу стаоа, билансу успеха, 
плану расппделе дпбити, кап и измену плана финансијских средстава за набавку дпбара, услуга и радпва, 
плана инвестиција и субвенција. 

 
 

2.НАЈВАЖНИЈИ ЦИЉЕВИ ЗА 2021. ГПДИНУ 

Крпз дефинисаое стратещких, пднпснп ппсебних циљева, ЈП Кикинда јаснп усмерава свпје ппслпвне 
активнпсти. Генерални директпр предузећа дпнпси пдлуку или дпкументпвану инфпрмацију другпг назива из 
свпје надлежнпсти, кпјпм дефинище циљеве на нивпу предузећа за текућу ппслпвну гпдину. С пбзирпм да се 
укупна ппслпвна пплитика и стратегија ппслпваоа предузећа заснива на ппщтпваоу пплитике интегрисанпг 
меначмент система (пплитика ИМС) , тп се и циљеви и кљушне активнпсти предузећа дефинищу и планирају 
на нашин да буду у функцији ппщтпваоа пплитике квалитета, пплитике пшуваоа живптне средине и бриге п 
безбеднпсти и здрављу на раду. У тпку ппслпвне гпдине, ппдаци п реализацији циљева се дпкументују, 
анализирају и кпристе за даље планираое прпцеса. 

Пре негп щтп наведемп најважније циљеве и планиране активнпсти за 2021. гпдину, навещћемп пне циљеве 
кпји су реализпвани: 

 Објављиваое међунарпднпг тендера за изградоу ппстрпјеоа за прешищћаваое впде за пиће; 

 Легализација/укоижеое извприщта за јавнп впдпснабдеваое; 

 Рекпнструкција делпва впдпвпдне мреже; 

 Рещаваое технишких губитака на впдпвпднпј мрежи; 

 Прпщиреое система даљинскпг пшитаваоа впдпмера; 

 Рекпнструкција мамут рптпра на ппстрпјеоу за прешищћаваое птпадних впда; 

 Ппстављаое защтитне пграде пкп пескплпва; 

 Ппбпљщаое ефикаснпсти рада хладоаше у Зппхигијени; 

 Увпђеое бесплатне телефпнске линије за кприснике услуга; 

 Смаоеое кплишина деппнпванпг птпада; 

 Усппстављен прпцес фпрмираоа јединственпг, интегрисанпг инфпрмаципнпг система; 

 Прпщиреое капацитета прихватилищта за псе; 

 Осветљеое и видеп надзпр на централнпм грпбљу; 

 Увпђеое дигиталне претраге сахраоених лица на централнпм грпбљу; 

 Прпщиреое приступних стаза за грпбна места. 

 

Даље активнпсти на унапређеоу ппслпваоа, уз ппвећаое задпвпљства кприсника нащих услуга, мпгу се 
представити крпз сет циљева за 2021. гпдину. У наставку текста дајемп табеларни преглед неких пд  
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најважнијих циљева и кљушних активнпсти пптребних за оихпву реализацију за 2021. гпдину у кпнтексту 
усвпјене пплитике IMS-а. 
 
 

Назив циља Назив активнпсти за пствареое циља 

ЦИЉЕВИ ППЛИТИКЕ КВАЛИТЕТА 

Опремаое и ппвезиваое нпвих бунара  
(Б-11/17 и Б-12/17) 

Прпјекат бунара Б-11/17 је делимишнп заврщен - у 
прпцедури је за дпбијаое грађевинске дпзвпле, дпк 
је прпјекат бунара Б-12/17 заврщен и следи 
расписиваое ЈН за извпђеое радпва 

Рекпнструкција излазнпг цевпвпда на извприщту 
Шумице у Кикинди 

Расписиваое јавне набавке за радпве на 
рекпнструкцији излазнпг цевпвпда 

Изградоа ППВ Рускп Селп и Нпви Кпзарци 
Израда прпјектне дпкументације и извпђеое радпва 
пп систему кљуш у руке (инвестиција финансирана из 
бучета Града Кикинде) 

Изградоа ППВ Мпкрин 
Израда прпјектне дпкументације и извпђеое радпва 
пп систему кљуш у руке (инвестиција финансирана из 
бучета Града Кикинде) 

Изградоа ППВ Накпвп 
Израда прпјектне дпкументације и извпђеое радпва 
пп систему кљуш у руке (инвестиција финансирана из 
бучета Града Кикинде) 

Упптребне дпзвпле за извприщта Израда прпјеката, елабпрата и друге дпкументације 

Фпрмираое мерних места за зпнираое 
впдпснабдеваоа 

Заврщетак израде прпјектне дпкументације и 
дпбијаое пдпбреоа пд стране Канцеларије за јавна 
улагаоа, расписиваое ЈН, реализација прпјекта 

Прпјектна дпкументација за пптребе 
рекпнструкције впдпвпдне и изградоу 
канализаципне мреже 

Израда прпјекатне дпкументације за рекпнструкцију 
впдпвпдне и изградоу неизграђених делпва 
канализаципне мреже, мпгућнпст дпбијаоа 
средстава за радпве из Канцеларије за јавна улагаоа 

Заврщетак израдое магистралнпг цевпвпда у 
Кикинди 

Расписиваое јавне набавке 

Рекпнструкција делпва впдпвпдне мреже Организација пперативе ЈП за радпве 

Уградоа нпвих надземних и псппспбљаваое 
(ппправка и пткриваое) ппстпјећих  ппдземних 
хидраната на впдпвпднпј мрежи у насељеним 
местима града Кикинде 

Ппстављаое и псппспбљаваое хидраната у циљу 
ствараоа мпгућнпсти за  испираое впдпвпдне 
мреже 

Рещаваое технишких губитака на впдпвпднпј мрежи 

Планскп-превентивнп пдржаваое, стална анализа и 
предузимаое радпва, кприщћеое ппреме за 
детекцију цуреоа, усаврщаваое заппслених у пвпј 
пбласти 
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Прпщиреое система даљинскпг пшитаваоа 
впдпмера 

Набавка и уградоа ппреме 

Мпнтажа впдпмера на стадипнима 
Мпнтажа впдпмера на свим впдпвпдним 
прикљушцима у циљу мереоа пптрпщое 

Упптребна дпзвпла за ППОВ у Кикинди 
Израда прпјеката, елабпрата и друге дпкументације 
неппхпдне за пзакпоеое ППОВ Кикинда 

Санација црпних станица канализације Грађевинскп-мплерски радпви 

Ремпнт ППОВ Планираое и спрпвпђеое ремпнта 

Опрема за аутпматизацију рада ЦС канализације 
Набавка SCADA ппреме за унапређеое праћеоа 
прпцеса рада црпних станица  

Специјализпван алат за пдржаваое ВиК мреже 
Набавка специјализпванпг алата за пптребе 
унапређеоа прпцеса рада 

Унапређеое хигијенскп санитарних услпва у 
зппхигијени 

Изградоа нпвих дезпбаријера  

Кпнтрпла уласка на грпбље Ппстављаое псветљеоа и видеп надзпра 

Унапређеое рада грпбља 

Мпгућнпст претраге места сахраоених пспба 

Прпщиреое грпбља према ПДР 

Прпщиреое са нпвим грпбним местима 

Наткриваое птвпренпг платпа испред капела 

ЦИЉЕВИ ППЛИТИКЕ ЗАЩТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 

Защтита земљищта и ппдземних впда  Унапређеое система управљаое птпадпм 

Ппвећаое брпја кприсника прикљушених на 
канализаципну мрежу 

Изградоа канализаципне мреже у делпвима града 
кпји нису ппкривени истпм 

Санација муљне лагуне ППОВ у Кикинди 
Гепдетски радпви, анализе талпга, прпјектна 
дпкументација, санаципни радпви 

Озелеоаваое грпбља Озелеоаваое грпбља и пбпднп зеленилп 

ЦИЉЕВИ ППЛИТИКЕ БЕЗБЕДНПСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 
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Смаоеое биплпщких щтетнпсти у прпстприји кпд 
грубе рещетке ППОВ 

Прпјектпваое и инсталација 2 вентилатпра (усисни и 
пптисни) 
Испитиваое биплпщких щтетнпсти у раднпј пкплини 

 
 

 

Ппред пвпг мпгли бисмп кап важне циљеве кпји генералнп важе за сваку гпдину ппслпваоа навести и 
следеће:          

- виспк степен наплате пптраживаоа, уз усппстављаое савременпг мпдела кпмуникације са 
кприсницима услуга и истпвремену изградоу пднпса међуспбнпг ппвереоа и сарадое; 

- ппвећаое дпбити; 

- ппвећаое пбима прпизвпдое и услуга; 

- пствариваое планираних прихпда и расхпда и ппвећаое вреднпсти пснпвних средстава, пднпснп, 
капитала предузећа; 

- изврщаваое свих закпнима утврђених финансијских пбавеза; 

- даљи развпј и унапређеое кпмуналне делатнпсти; 

Једнпм ппстављени циљеви IMS се перипдишнп преиспитују и меоају, укпликп је тп пптребнп. Чим се једни 
циљеви IMS ппстигну, ппстављају се нпви, ради сталнпг ппбпљщаваоа перфпрманси предузећа. 

Највище рукпвпдствп има свеукупну пдгпвпрнпст за усппстављаое, примену и пдржаваое пве активнпсти. 

Крпз прпграме за пствариваое циљева IMS утврђују се и дпкументују пдгпвпрнпсти за ппстизаое ппщтих и 
ппсебних циљева, кап и за реализацију сваке пд активнпсти из прпграма. Такпђе, истим ппступкпм су 
дефинисани рпк за реализацију, пптребна средства и ресурси за реализацију, кап и нашин вреднпваоа 
резултата. Садржај прпграма за пствариваое циљева IMS је дефинисан прпцедурпм ЈПП 18, Опщти и ппсебни 
циљеви IMS и израда прпграма за оихпвп пствариваое. 
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3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИШКИ ПБИМ АКТИВНПСТИ ЗА 2021. ГПДИНУ 

Оствареое физишкпг пбима активнпсти за перипд јануар – септембар 2021. гпдине у пквиру је првпбитнп 
планираних велишина, такп да се Другпм изменпм и дппунпм прпграма ппслпваоа предузећа за 2021. гпдину, 
не планирају измене у делу физишкпг пбима.  
 
 

Табела бр. 1 – Планирани физишки пбим активнпсти у 2021. гпдини (впдпснабдеваое) 

 

 

   

 

                                   

 

 

 

У ппгледу капацитета предузећа, за реализацију пснпвне кпмуналне делатнпсти - впдпснабдеваое, навпдимп 
да се распплаже са 33 активна бунара инсталисанпг капацитета пд 620 л/с, при шему се впда црпи из 
ппдземне издани, са дубине пд 180 дп 240 метара.  У граду је у експлпатацији 13 бунара, а пстали бунари се 
налазе у другим насељеним местима града Кикинда. Впда се дп пптрпщаша дистибуира магистралним и 
секундарним впдпвима, укупне дужине пд приближнп 314 килпметара. 
                      

Табела бр. 2 – Планирани физишки пбим активнпсти у 2021. гпдини (канализаципне услуге)  

Р. бр. 
Канализаципне 

услуге 
Јед. 

мере 

2021 Индекс 

План  
Измена 
плана 

5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Дпмаћинства m
3
 1.575.000 1.575.000 100 

2. Привреда m
3
 375.000 375.000 100 

Σ m
3
          1.950.000 1.950.000 100 

 

 
Сакупљаое птпадних впда се пдвија путем 106 килпметара дуге канализаципне мреже, кпја је изграђена самп 
на теритприји града. У пквиру канализаципнпг система изграђенп је 13 црпних станица птпадних впда. Накпн 
сакупљаоа и пдвпђеоа, птпадне впде се третирају на ппстрпјеоу за прешищћаваое птпадних впда (ППОВ). 
 

 

 

Р. бр. Впдпснабдеваое 
Јед. 

мере 

2021 Индекс 

План  
Измена 
плана 

5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Дпмаћинства m
3
 2.710.000 2.710.000 100 

2. Привреда m
3
 320.000 320.000 100 

Σ m
3
 3.030.000 3.030.000 100 
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Табела бр. 3 – Планирани физишки пбим активнпсти у 2021. гпдини (црпљеое ретких фекалија) 
 

Р. бр. 
Црпљеое ретких 

фекалија 
Јед. мере 

2021 Индекс 

План  
Измена 
плана 

5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Дпмаћинства бр. цистерни 184 184 100 

2. Привреда бр. цистерни 383 383 100 

Σ бр. цистерни 567 567 100 

 
У пквиру свпје пснпвне кпмуналне делатнпсти, предузеће пружа и друге (сппредне) услуге пппут редпвне, 
планске замене впдпмера ( у плану је замена 3.000 впдпмера), израде нпвих прикљушака за дпмаћинства и 
привреду, раздвајаоа и премещтаоа впдпвпднпг прикљушка, ппправке и замене впдпмера и вентила на 
захтев кприсника, пдгущеоа канализаципне мреже специјалним впзилпм, издаваоа технишких услпва и 
сагласнпсти, птклаоаоа кварпва на главнпм улишнпм впду, у впдпмернпм щахту, на впдпвпднпм прикљушку, 
на хидрантима и др. 
 
 
Табела бр. 4 – Планирани физишки пбим активнпсти у 2021. гпдини (зппхигијенске услуге) 
 

Р. 
бр. 

Врста услуге Јед. мере 

2021 Индекс 

План  
Измена 
плана 

5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 
Ухваћене напущтене 
живптиое (пси, машке...) 

бр. 
живптиоа 

900 900 100 

2. 
Однпщеое анималнпг 
птпада са јавних 
ппврщина 

бр. 
живптиоа 

250 250  100 

3. 
Однпщеое анималнпг 
птпада физишких и 
правних лица 

бр. 
живптиоа 

950 950 100 

Σ 
бр. 

живптиоа 
2.100 2.100 100 

1. 
Однпщеое анималнпг 
птпада СПЖП 

кг 220.000 220.000 100 

Σ  220.000 220.000 100 

 
У склппу пружаоа зппхигијенских услуга, предузеће пбавља услуге хватаоа напущтених паса и машака 
луталица са јавних ппврщина, услуге смещтаја напущтених и изгубљених живптиоа, кап и пднпщеое 
анималнпг птпада са јавних ппврщина пд физишких и правних лица. Ппменуте услуге се пружају не самп на 
теритприји града Кикинде, већ и у пкплним ппщтинама, у Сенти, Ади, Чпки, Нпвпм Бешеју и Нпвпм Кнежевцу. 
Кап щтп се у напред наведенпј табели упшава, Другпм изменпм и дппунпм прпграма ппслпваоа, нема измена 
физишкпг пбима услуга кпје се пружају у пквиру пве делатнпсти. 
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Табела бр. 5 – Планирани физишки пбим активнпсти у 2021. гпдини (ппгребне услуге) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
У пквиру пијашне делатнпсти предузеће се бави пружаоем услуга закупа тезги, лпкала и магацинскпг 
прпстпра, кап и наплатпм дневне пијашарине кпју свакпдневнп спрпвпде инкасанти.  

Физишки пбим активнпсти кпји се није прпменип, у пднпсу на првпбитни план. 

Табела бр. 6 –Пијашне услуге 

Р. 
бр. 

Врста услуге 
Јед. 

мере 

2021 Индекс 

План  
Измена 
плана 

5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 
Издаваое пијашних тезги 
на Главнпј пијаци 

кпм 150 150 100 

2. 
Издаваое пијашних тезги 
на Микрпнасељу 

кпм 14 14 100 

3. 
Издаваое пијашних тезги 
кпд Медицине рада 

кпм 0 0 0 

4. 
Издаваое пијашних тезги 
на Млешнпј пијаци 

кпм 4 4 100 

5. Издаваое лпкала кпм 0 0 0 

6. 
Издаваое магацинскпг 
прпстпра 

кпм 0 0 0 

Σ кпм 168 168 100 

 
Ред.
брпј 

 

Врста услуге Јед. мере 

2021 Индекс 

План  
Измена 
плана 

5/4 

      

1. Сахраоиваое бр. услуга 333 333 100 

2. Закуп грпбнпг места бр. услуга 183 183 100 

3. Обнпва закупа бр. услуга 200 200 100 

4. Резервација бр. услуга 210 210 100 

5. Медицински птпад бр. услуга 5 5 100 

Σ бр. услуга 931 931 100 
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Табела бр. 7 – Преглед распплпживих тезги, лпкала и магацинскпг прпстпра  

  

ПИЈАШНЕ ТЕЗГЕ 

Л
П

К
А

Л
И

 

М
А

ГА
Ц

И
Н

С
К

И
 

П
Р

П
С

ТП
Р

 

Главна 
пијаца-

измештена  
Микрпнасеље 

Медицина 
рада  

Млечна 
пијаца 

капацитет 
(кпм) 

150 27 12 4 0 0 

 
Заврщетак рекпнструкције пијаце кпји је заппшет 2019. гпдине планира се крајем 2021. гпдине, када ће 
нпвпизграђени пбјекат бити дпдељен на кприщћеое Јавнпм предузећу за кпмуналну инфраструктуру и услуге 
„Кикинда“. Прпјектпм је предвиђенп следеће: укупнп 120 тезги на кпјима се предвиђа прпдаја впћа, ппврћа и 
цвећа, 39 бпкс тезги на кпјима се предвиђа прпдаја рпбе разних врста (текстил, алати, кпзметика, пластика...), 
укупнп 2 лпкала кпја су у приватнпм власнищтву (на пснпву сппразума између ГУ и приватнпг лица), 8 лпкала 
за издаваое, магацински прпстпр, кап и канцеларије кпје ће кпристити заппслени у сектпру пдржаваоа јавних 
ппврщина и сектпру управљаоа јавних ппврщина Јавнпг предузећа за кпмуналну инфраструктуру и услуге 
„Кикинда“.  
 
Јавнпм предузећу за кпмуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ је Одлукпм псниваша п дпдели 
искљушивих права, ппверен ппсап шищћеоа и пдржаваоа јавних ппврщина. У складу са тим, предузеће у 
пквиру свпг редпвнпг ппслпваоа пружа услуге летоег и зимскпг пдржаваоа јавних ппврщина. Физишки пбим 
активнпсти се неће меоати пвим Изменама и дппунама прпграма ппслпваоа предузећа. 

 
Табела бр. 8 – Одржаваое јавних ппврщина 

Р. 
бр. 

Врста услуге Јед. мере 

2021 Индекс 

План  Измена плана 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 
Рушнп шищћеое јавних 
ппврщина 

м2 9.386.820 9.386.820 100 

2. 
Мащинскп шищћеое 
јавних ппврщина 

м2 13.219.488 13.219.488 100 

3. Ппјашанп шищћеое м2 380.000 380.000 100 

4. 
Ванреднп шищћеое 
јавних ппврщина  

м2 280.000 280.000 100 

5. Зимскп пдржаваое м2 445.000 445.000 100 

Σ м2 23.711.308 23.711.308 100 

 

Мащинскп шищћеое јавних ппврщина ппдразумева упптребу аутпшистилице пп свим сапбраћајницама и 
пещашкпј зпни. Чищћеое се врщи пп дневним планпвима кпји је саставни деп кпнкурсне дпкументације. 
Рушнп шищћеое јавних ппврщина ппдразумева шищћеое ппврщина кпје нису дпступне за мащинскп шищћеое. 
Одржаваое шистпће ппдразумева и пражоеое кпрпи за смеће и ппдних пепељара на следећим лпкацијама: 
пещашка зпна, пднпснп улица Трг српских дпбрпвпљаца, Светпсавска улица, Микрпнасеље, екп стазе, Велики 
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парк, аутпбуска стајалищта, Квантащка пијаца, дешије игралищте ЖНР, улице: Никпле Францускпг, Браће 
Субптишки, Слпбпданке Ациган, Стерије Ппппвића и Ващарищте. Чищћеое јавних ппврщина у зимскпм 
перипду пбухвата мащинскп и рушнп уклаоаое снега, плугпм и мащинским пдбациваоем снега тзв."Дувашем 
снега" и разбијаое леда у пещашкпј зпни у минималнпј щирини пд 3м. Чищћеое пбухвата и ппсипаое песка и 
спли у циљу спрешаваоа клизавпсти. Радпм су пбухваћене и активнпсти на шищћеоу песка и другпг птпада пп 
птапаоу снежних нанпса, кап и пбезбеђеое свпг пптребнпг материјала и ппреме. Ппјашанп шищћеое се 
спрпвпди рушнп у време и пп пдржаваоу градских манифестација и црквених празника на Тргу српских 
дпбрпвпљаца ( Ускрщои и Бпжићни празници, Дани лудаје, Мамут фест, Врбица, Нпва гпдина, Кикиндскп 
летп ....). Ванреднп шищћеое јавних ппврщина се врщи услед непланираних дещаваоа, пднпснп, планпм 
непредвиђених пкплнпсти. 

 

У пквиру свпг ппслпваоа, пд 1. септембра 2016. гпдине, предузеће се бави управљаоем, кприщћеоем и 
пдржаваоем паркиралищта на теритприји града Кикинде. Наведене услуге се пбављају у 18 улица, пднпснп 
делпвима улица кпје су, на пснпву критеријума пптерећенпсти, ппдељене на црвену и жуту зпну. Зпне су 
временски пгранишене, а ппстпји и мпгућнпст целпденвнпг паркираоа. Паркираое се наплаћује пп утврђенпм 
тарифнпм систему кпје ппред једнпкратнпг паркираоа пбухвата и ппвлащћенп паркираое за власнике и 
кприснике, какп станпва, такп и ппслпвнпг прпстпра. Предвиђена је и мпгућнпст претплате на паркираое. 
Паркинг карте, претплатне карте, кап и резервисана паркинг места мпгу се узети на перипд пд једнпг месеца, 
щест или дванаест месеци.  

Ппд режимпм наплате налази се 1.261 паркинг местп, пд кпјих су 767 паркинг места у црвенпј зпни, а 494 
паркинг места у жутпј зпни. Места намеоена за паркираое пспба са инвалидитетпм, места за такси впзила 
према Прпјекту технишке регулације сапбраћаја за насељенп местп Кикинда, кап и места испред зграде 
Пплицијске управе Кикинда, не наплаћују се. Наредна табела приказује капацитет у ппгледу распплпживих 
паркинг места. 

Табела бр. 9 – Преглед распплпживих паркинг места  

Р. Бр. Паркинг места 
Јед. 

мере 
Црвена 

зпна 
Жута 
зпна 

Укупнп 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Зпнирана ппдрушја у улицама града 
бр. 

паркинг 
места 

638 446 1084 

2. 
Затвпрени паркинг у Немаоинпј 
улици 

бр. 
паркинг 

места 
58 - 58 

3. 
Места за пспбе са инвалидитетпм, 
такси впзила и места испред зграде 
Пплицијске управе 

бр. 
паркинг 

места 
71 48 119 

Σ 
бр. 

паркинг 
места 

767 494 1261 

 
 

 

Првпбитнп планиран физишки пбим активнпсти у пквиру пве делатнпсти за 2021. гпдину, пстаје непрпмеоен, 
щтп ппказује и табела бр.10: 
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Табела бр. 10 – Управљаое паркинг прпстпрпм 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р. 
бр. 

Врста услуге Јед. мере 

2021 Индекс 

План  
Измена 
плана 

 

1. 
Наплата паркинг места 
путем СМС-а 

кпм 260.000 260.000 100 

2. Брпј издатих кипск карата кпм 9.500 9.500 100 

3. 
Брпј издатих дпплатних 
карата 

кпм 10.000 10.000 100 

4. 
Брпј склппљених угпвпра 
пп пснпву захтева за 
ппвлащћенп паркираое 

кпм 
 

3.100 
 

3.100 100 

5. 
Брпј склппљених угпвпра 
пп пснпву захтева за 
претплату на паркираое 

кпм 
 

240 
 

240 100 

6. 

Брпј склппљених угпвпра 
пп пснпву захтева за 
резервацију паркинг 
места 

кпм 

 
40 

 
40 

100 

7. 

Брпј склппљених угпвпра 
пп пснпву захтева за 
куппвину универзалне 
паркинг карте за све зпне 
за 1 месец 

кпм 

 
 

130 

 
 

130 100 

8. Синдикалне карте  кпм 385 385 100 
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4. АНАЛИЗА ТРЖИЩТА 

За све кпмуналне услуге кпје предузеће пружа какп из дпмена пснпвне делатнпсти, впдпснабдеваое и 
канализаципне услуге, такп и када је реш п псталим кпмуналним услугама, шищћеое и пдржаваое јавних и 
зелених ппврщина и услугама из дпмена управљаоа јавним ппврщинама ( пијашне, ппгребне, зппхигијенске 
услуге, управљаое паркинг прпстпрпм за кпје ппстпје искљушива права) пстварена је мпнппплска ппзиција на 
тржищту. Нетржищни карактер пвих услуга, збпг пдсуства кпнкуренције, шини да ппсебан утицај и знашај у 
сампм ппслпваоу предузећа има анализа, мереое и праћеое задпвпљства кприсника услуга, и других 
заинтереспваних страна, кпји у пвим услпвима немају избпр и алтернативу. Другим решима, задпвпљаваое 
захтева и пптреба ппстпјећих и пшекиваоа будућих кприсника ппменутих кпмуналних услуга, псниваша и 
псталих заинтереспваних страна, кап и ппвећаое квалитета пружених услуга, треба да буде императив у 
ппслпваоу предузећа и оегпва трајна пријентација. Када је реш п квалитету пружених услуга из дпмена 
пснпвне делатнпсти, ту је, свакакп, припритет дистрибуција здраве пијаће впде кпја би требалп да буде исхпд 
прпјекта изградое фабрике впде. 

Анализа тржищта у кпнтексту мпнппплске ппзиције предузећа, захтева кпнстантнп праћеое инфпрмација 
п тпме у кпјпј мери је предузеће испунилп захтеве, пптребе и пшекиваоа кприсника услуга и других 
заинтереспваних страна. Извпри инфпрмација су: 

 
- рекламације кприсника услуга и других заинтереспваних страна; 

 
- директна кпмуникација са кприсницима и другим заинтереспваним странама; 

 
- упитници и анкете; 

 
- извещтаји из разлишитих медија; 

 
- инфпрмације дпбијене из прпцеса пружаоа услуга; 
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5. РИЗИЦИ У ППСЛПВАОУ 
 

Крпз планираое и усвајаое пплитике интегрисанпг меначмент система (IMS) ЈП КИКИНДА се јаснп 
ппределила за ппслпвни систем кпји је пријентисан на пбезбеђеое сталнпг и усклађенпг развпја предузећа, 
квалитета и ппузданпсти спрпвпђеоа свих активнпсти из делатнпсти предузећа, задпвпљеое пптреба грађана 
и псталих заинтереспваних страна, бригу п защтити живптне средине и бригу п безбеднпм и здравпм раду 
заппслених. У тпм правцу  дефинисала је и свпје циљеве.  

Приликпм планираоа интегрисанпг меначмент система, ЈП КИКИНДА узима се у пбзир кпнтекст, захтеве 
заинтереспваних страна, кап и ризике и прилике, какп би се: 

1. стеклп увереое да IMS мпже да пстварује предвиђене резултате; 
2. ппвећали жељени ефекти; 
3. спрешили или смаоили нежељени ефекти: 
4. пстварила ппбпљщаоа. 

Кпнтекст ЈП Кикинда, пднпснп, интерни и екстерни фактпри, кпји утишу на ппслпваое предузећа уз захтеве 
заинтереспваних страна, стварају ризике и прилике кпјима предузеће мпра да се бави. Из тпг разлпга ЈП 
Кикинда је усппставилп прпцедуру кпја дефинище нашин идентификације ризика пднпснп делпваое на 
ризике у циљу умаоеоа оихпвпг утицаја на пствариваое циљева предузећа. Ппступак управљаоа ризицима 
је дефинисан прпцедурпм ЈПП 17, Управљаое ризицима и приликама. На пснпву пве прпцедуре се дефинищу 
мере кпје се пднпсе на ризике и прилике и прати ефективнпст примеоених мера. Иста прпцедура је 
применљива и када су прилике у питаоу, самп щтп се кпд оих не разматра негативан, већ ппзитиван утицај 
кпји мпгу имати на ппслпваое. Идентификпване прилике мпгу да дпведу дп усвајаоа нпвих пракси рада, 
ппкретаоа нпвих услуга, птвараоа нпвих тржищта, бављеоа нпвим кприсницима, изградое партнерстава, 
кприщћеоа нпве технплпгије и сл.  

Детаљи прпцене ризика тпкпм екстернпг снабдеваоа и угпвараоа, дати су у прпцедурама ЈПП 08, Управљаое 
екстернп набављеним прпцесима, прпизвпдима и услугама и ЈПП 09 Оцеоиваое и избпр екстерних 
исппрушилаца. 
Планираоем мера кпје се пднпсе на ризике и прилике ппстиже се испуоаваое ппстављених захтева и 
пствариваое ефективнпсти интегрисанпг система меначмента. 

Ппступаое са ризикпм мпже да пбухвати:  

 избегаваое ризика дпнпщеоем пдлуке да се не заппшну или не наставе активнпсти кпје дпвпде дп 
ризика;  

 прихватаое или ппвећаое ризика да би се искпристиле мпгућнпсти;  

 уклаоаое извпра ризика; прпмену верпватнпће дпгађаоа;  

 прпмену ппследица;  

 ппделу ризика са другпм странпм или странама (укљушујући угпвпре и финансираое ризика), и 
задржаваое ризика према пдлуци дпнетпј на пснпву инфпрмација.  

ЈП Кикинда је пфпрмилa струшни тим за анализу ризика и прилика. Задатак тима је да кприщћеоем усвпјене 
метпдплпгије идентификује ризике и прилике и да пдгпварајућим делпваоем смаои оихпв утицај на 
пствариваое циљева предузећа кап и да преппзнаје и кпристи прилике за ппбпљщаое ппслпваоа. 
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                             6.ПЛАН/МАПА УПРАВЉАОА РИЗИЦИМА 

 

Надпвезујући се на претхпдну тему п ризицима и пптреби спрпвпђеоа и унапређеоа прпцеса кпрппративнпг 
управљаоа у предузећу, кпје ппдразумева размищљаое заснпванп на ризику, кап и сагледаваое прилика за 
ппвећаое перфпрманси предузећа, у наставку дајемп преглед мапе ризика и прилика кпје је идентификпвап 
струшни тим за анализу и пцену истих. 

 

РЕГИСТАР РИЗИКА И ПРИЛИКА 

 

ППИС РИЗИКА УЗРПК МЕРЕ ЗА УБЛАЖАВАОЕ РИЗИКА 

Кащоеое у извпђеоу радпва на 
изградои ППВ Кикинда 

Време за пцену тендера, 
време за  израду и 

усаглащаваоа псталих 
прпјеката 

Израда динамишкпг плана активнпсти и 
усаглащаваое са свим странама у ппслу 

Недпвпљан капацитет извприщта 
впде за пиће 

Закпн п кпмуналним 
делатнпстима 

План замене ппстпјећих бунара, планскп-
превентивнп пдржаваое бунара 

Неуспещна реализација 
активнпсти на смаоеоу технишких 
губитака на впдпвпднпј мрежи 

Недпстатак ппреме 

Набавка дпдатне ппреме. Фпрмираое тима 
за смаоеоа технишких губитака на 
впдпвпднпј мрежи и струшнп усаврщаваое 
заппслених 

Неуспещна реализација пшитаваоа 
впдпмера индивидуалних 
кприсника једнпм месешнп збпг 
недпстатка људских ресурса 

Недпвпљан брпј људи и брпј 
уређаја за даљинскп 
пшитаваое впдпмера 

Ппвећаое брпја људи за пшитаваое 
впдпмера и брпја уређаја за даљинскп 
пшитаваое впдпмера 

Дптрајалпст средстава 
специјализпваних впзила за 
извпђеое активнпсти у свим 
делатнпстима 

Недпвпљна финансијска 
средства 

Кпнтинуиранп ппредељиваое пптребних 
финансијских средстава за набавку и 
пдржаваое 

Недпстизаое прпписаних 
параметара за квалитет 
прешищћене птпадне впде кпја се 
испущта у реципијент 

Уредба п гранишним 
вреднпстима емисије (ГВЕ) 

загађујућих материја у впде и 
рпкпвима за оихпвп 

ппстизаое 

Ревизија акципнпг плана. Ппступаое према 
Акципнпм плану 

Неадекватна ппстпјећа платфпрма 
за пбрашун и наплату пружених 
услуга исппруке впде за пиће и 
пдвпђеоа упптребљених впда, 
збпг пгранишене сампсталнпсти у 
раду 

Наслеђенп стаое 
Набавка нпвпг спфтвера за пбрашун и 
наплату 
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Екпнпмска неприхватљивпст за 
већину кприсника за израду 
прикљушака на канализаципну 
мрежу 

Закпн п кпмуналним 
делатнпстима 

Кпмуникација са ГУ  

Недпвпљан брпј квалификпваних 
изврщилаца за реализацију 
ппјединих циљева IMS 

Закпн п максималнпм брпју 
заппслених у јавнпм сектпру 

 Тржищте рада 
Кпмуникација са надлежим институцијама 

Захтеви за накнаду щтете пдгпвпрнпст из делатнпсти 
Пплиса псигураоа. Усппстављаое 
прпцедуре 

Ппвећанп загађеое реципијента 
птпадних впда 

Квар на ППОВ Планираое и спрпвпђеое ремпнта 

ППИС ПРИЛИКA МЕРЕ ЗА КПРИЩЋЕОЕ ПРИЛИКA 

Интензивнија финансијска сарадоа са надлежним секретаријатима, 
министарствима и градскпм управпм. 

Кпнтинуирана кпмуникација са наведним 
институцијама 

Правпвремена припрема прпјектнп-технишке и планске 
дпкументације и оихпвих ппдлпга. 

Набавка мерне ппреме, усппстављаое 
праћеоа пптребних параметара 

Инвестираое у нпвију ппрему за врщеое делатнпсти и ппбпљщаое 
услпва врщеоа делатнпсти. 

Планска набавка у тпку гпдине 
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7.ПЛАНИРАНЕ АКТИВНПСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕОА КПРППРАТИВНПГ УПРАВЉАОА 

 
Ппставкпм и усвајаоем система меначмента квалитетпм, пднпснп, имплементацијпм захтева стандарда ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, предузеће је дпнелп стратещку пдлуку у циљу ппбпљщаоа укупних 
перфпрманси и ствараоа шврсте пснпве за иницијативе пдрживпг развпја. Овим је уједнп ствпрен амбијент 
кпрппративнпг управљаоа предузећем кпје захтева усппстављаое такве ппслпвне пплитике кпја ће бити у 
функцији ппщтпваоа пснпвних принципа пплитике интегрисанпг меначмента. Ови принципи ппдразумевају 
сталну усресређенпст предузећа на кприснике оегпвих услуга и сппспбнпст да квалитетнп и кпнзистентнп 
пбезбеђује прпизвпде и услуге кпји испуоавају захтеве кприсника, размищљаое заснпванп на ризику какп би 
се дефинисале превентивне мере за ублажаваое или пптпунп елиминисаое негативних ефеката на 
реализацију планираних циљева и резултата. Са друге стране, разумеваое кпнтекста прганизације не знаши 
самп анализу ризика већ и прилика кап ппвпљних ситуација за пствариваое предвиђенпг резултата или пак 
ппвећаое перфпрманси предузећа.  

Усппстављени интегрисани систем меначмента у складу са захтева стандарда ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
ISO 45001:2018 пмпгућава правпвремену идентификацију пптреба и пшекиваоа свих заинтереспваних страна 
према ЈП Кикинда. Највище рукпвпдствп предузећа пбезбеђује да су пптребе и пшекиваоа кприсника и других 
заинтереспваних страна утврђени и преведени у захтеве пднпснп да су ти захтеви у пптпунпсти схваћени и ис-
пуоени. У циљу даљег унапређеоа кпрппративнпг управљаоа планиранп је даље усаврщаваое ппстпјеће 
дпкументације интегрисанпг система меначмента,кап и ппдизаое свести свих заппслених п нашину на кпји 
пни дппринпсе ефективнпсти прпцеса пднпснп ппбпљщаоу перфпрманси целпкупнпг предузећа.  

 
Деп интегрисанпг система меначмента је и унапређеое кпмпетентнпсти заппслених пднпснп унапређеое 
оихпвих сппспбнпсти да примене знаоа и вещтине ради пствариваоа циљева предузећа. У ту сврху, ЈП 
Кикинда дефинище гпдищои план пбуке кадрпва и на тај нашин, крпз кпнтинуирану едукацију и усаврщаваое 
свпјих кадрпва, дппринпси унапређеоу кпрппратинпг управљаоа и кпплетнпг прпцеса ппслпваоа предузећа. 
 

За наредну гпдину планира се ресертификаципна прпвера према захтевима стандарда ISO 9001:2015 и ISO 
14001:2015 кап и друга надзпрна прпвера према захтевима стандарда ISO 45001:2018. 

 
У циљу унапређеоа система кпрппративнпг управљаоа, усппстављен је систем финансијскпг управљаоа и 
кпнтрпле у складу са пдредбама Закпна п бучетскпм систему и Правилникпм п заједнишким критеријумима и 
стандардима за усппстављаое, функципнисаое и извещтаваое п систему финансијскпг управљаоа и 
кпнтрпле у јавнпм сектпру. Планира се даље кпнтинуиранп спрпвпђеое усппстављенпг система финансијскпг 
управљаоа и кпнтрпле, кап и редпвнп ажурираое првпбитнп дефинисаних пплитика, прпцеса, прпцедура, 
кпнтрплних активнпсти и пдгпвпрнпсти у складу са изменама прганизаципне структуре, пднпснп, Правилника 
п унутращопј прганизацији и систематизацији радних места у предузећу.  

С пбзирпм да је билп скретаое пажое и пд стране екстернпг ревизпра да предузеће нема усппстављену 
интерну ревизију, у нареднпј гпдини ће се размптрити мпгућнпсти и услпви за увпђеоем пвакве врсте 
кпнтрпле над ппслпваоем и функципнисаоем прганизације, щтп би свакакп билп у функцији унапређеоа 
кпмплетнпг ппслпваоа. 

У циљу унапређеоа система кпрппративнпг управљаоа, дпдали бисмп и следеће: 

- ефикаснп пбављаое и унапређиваое свих делатнпсти уз раципнализацију трпщкпва ппслпваоа и 
ппвећаое квалитета пружених услуга грађанима и привредним субјектима на теритприји града 
Кикинде, кап крајоим пптрпщашима; 

- непрекиднп унапређеое прпцеса ппслпваоа крпз инпвативнпст, сталну имплементацију нпвих идеја, 
примену нпвих технишких и технплпщких рещеоа из делатнпсти предузећа, кап и нпвих дпстигнућа у 
пбласти управљаоа квалитетпм;  

- прпналазак латентних ресурса и мпгућнпсти у предузећу и ван оега, у циљу ствараоа дпдатних 
прихпда; 
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- усппстављаое и развијаое партнерских пднпса са свим заинтереспваним странама кпје ушествују у 
унапређеоу нащих услуга кап нащу трајну пријентацију; 

- ппвећаое дпбити; 

- ппвећаое брпја заппслених са пдгпварајућим струшним квалификацијама у закпнпм утврђеним 
границама; 

- пствариваое планираних прихпда и расхпда и ппвећаое вреднпсти пснпвних средстава, пднпснп, 
капитала предузећа; 

- развпј лидерскпг/управљашкпг тима, ангажпваое струшних лица, анализа пптреба за струшним 
усаврщаваоем и пбука ппстпјећих заппслених; 

- праћеое успещнпсти, извещтаваое, утврђиваое критеријума за пцену; 

 
 
 
 
 
  

IV ПЛАНИРАНИ ИЗВПРИ ПРИХПДА И ППЗИЦИЈЕ РАСХПДА ПП НАМЕНАМА  
 

1. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХПДА И РАСХПДА  
 
 
У 2021. гпдини пснпвни извпр финансираоа предузећа представљају прихпди из редпвнпг ппслпваоа, 
пднпснп сппствена средства пбезбеђена пружаоем услуга из пквира делатнпсти предузећа. 
 
У наставку прилажемп финансијски план, пднпснп план прихпда и расхпда предузећа за 2021. гпдину уз 
уппредни преглед првпбитнп планираних велишина. 



Друга измена и дппуна Прпграма ппслпваоа ЈП „Кикинда“ за 2021. гпдину 

 

 39 

ПЛАН ПРИХПДА У ПЕРИПДУ  1. 1. – 31. 12. 2021. ГПДИНЕ 

 

Р. бр. Ппзиција прихпда 
2021 Индекс 

План 
Измена 
плана 

4/3 

1. 2. 3. 4. 6. 

I ППСЛПВНИ ПРИХПДИ 494.085.000 485.335.000 98 

1. 
Оснпвна кпмунална 
делатнпст впдпснабдеваоа 
и упптребљених впда 

320.000.000 318.000.000 99 

2. 

Оснпвна кпмунална 
делатнпст впдпснабдеваоа 
и упптребљених впда - 
услуге на терену 

4.330.000 4.330.000 100 

3. 
Технишкп-инжеоерске 
услуге 

6.330.000 3.330.000 53 

4. 
Кпмунална делатнпст 
управљаоа јавним и 
псталим ппврщинама 

54.800.000 54.800.000 100 

5. 
Кпмунална делатнпст 
пдржаваоа јавних и 
псталих ппврщина 

53.000.000 53.000.000 100 

6. 
Прихпди пд премија, 
субвенција, дптација 

32.000.000 28.250.000 88 

7. 
Прихпди пд услпвљених 
дпнација 

7.000.000 7.000.000 100 

8. 
Прихпди пд активираоа 
ушинака 

3.000.000 3.000.000 100 

9. Други ппслпвни прихпди 13.625.000 13.625.000 100 

II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХПДИ 4.470.000 4.470.000 100 

III ПСТАЛИ ПРИХПДИ 10.520.000 10.520.000 100 

Σ 509.075.000 500.325.000 98 
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Другпм изменпм и дппунпм прпграма ппслпваоа у 2021. гпдини укупни прихпди предузећа планирају се у 
висини пд 500.325.000 динара, щтп је за 8.750.000 динара (2%) маое у пднпсу на првпбитни план. Ппслпвни 
прихпди предузећа планирају се у изнпсу пд 485.335.000 динара, щтп шини 97% укупнп планиранпг прихпда 
предузећа. У пквиру ппслпвних прихпда предузећа најважније местп заузимају прихпди пд пснпвне 
кпмуналне делатнпсти впдпснабдеваоа и упптребљених впда, кап највећа група прихпда у пквиру категприје 
прихпда из редпвнпг ппслпваоа. Другпм изменпм и дппунпм прпграма ппслпваоа предузећа за 2021. гпдину, 
пви прихпди се смаоују за 2.000.000 динара, сагледавајући дпсадащое пствареое за првих девет месеци. 

У структури ппслпвних прихпда налазе се и прихпди пд кпмуналне делатнпсти управљаоа јавним и псталим 
ппврщинама, прихпди пд кпмуналне делатнпсти пдржаваоа јавних и псталих ппврщина, кап и други ппслпвни 
прихпди, кпји се пднпсе на прихпде пд  управљаоа ппслпвним и стамбеним фпндпм Града, прихпде пд 
закупа, прихпде пд услуга из дпмена грађевинских радпва према Оснивашу и трећим лицима, кап и све друге 
ппслпвне прихпде кпје предузеће мпже да пствари у пквиру редпвнпг ппслпваоа.Прихпди пд инжеоерских 
услуга кпји се пднпсе на услуге израде урбанистишке и прпјектнп-технишке дпкументације, услуге надзпра и 
др, смаоени су другпм изменпм и дппунпм прпграма ппслпваоа за 2021. гпдину, сагледавајући ппдатке п 
дпсадащопј реализациjи истих. 

Прихпди пд кпмуналне делатнпсти управљаоа јавним и псталим ппврщинама пбухватају прихпде кпје 
предузеће пстварује пружаоем пијашних, ппгребних, зппхигијенских услуга, кап и услуга управљаоа јавним 
паркиралищтима. Ова група прихпда такпђе укљушује и прихпде пд ппстављаоа рекламних панпа на путевима 
шији је управљаш ЈП „Кикинда“, кпје предузеће планира да пствари кап управљаш јавних путева.  

Прихпди пд кпмуналне делатнпсти пдржаваоа јавних и псталих ппврщина пбухватају прихпде кпје предузеће 
пстварује шищћеоем и пдржаваоем јавних и зелених ппврщина.  
Прихпди пд премија, субвенција и дптација пднпсе се на средства из бучета града Кикиндe намеоена за 
субвенципнисаое пптрпщое впде и канализације спцијалнп угрпжених категприја станпвнищтва2 и за 
спцијалнп сахраоиваое лица у складу са Закпнпм п сахраоиваоу и грпбљима3 кап и на средства кпјима се 
ппкривају трпщкпви настали у вези казни за уједе паса, а кпји се ппкривају из субвенције. У пракси, све 
лпкалне сампуправе снпсе пве трпщкпве, али се тужбе мпгу ппдједнакп упућивати и Граду и Јавнпм предузећу 
кпме је ппверена зппхигијенска делатнпст, такп да у пвпм другпм слушају, предузеће ће мпрати да плати казне 
пп пресудама суда, па пптпм пптраживати средства пд псниваша за надпкнаду истих, у виду субвенције.  У 
пквиру пве групе прихпда пбухватиће се и средства кпја су Прпгрампм кприщћеоа субвенције града Кикинда 
предвиђена за управљаое путевима, тј. деп кпји се пднпси на ппкриће трпщкпва и коижи се на класи 5. 
Планирана улагаоа пднпсе се на хпризпнталну и вертикалну сигнализацију, ппправку и пдржаваое семафпра, 
пдржаваое сапбраћајница у зимскпм перипду – зимска служба, кап и прпјекти и технишка дпкументација за 
уређеое сапбраћаја и уређеое некатегприсаних путева. Другпм изменпм и дппунпм прпграма ппслпваоа за 
2021. гпдину, пви прихпди се смаоују на пснпву упутства и смерница за израду других измена и дппуна 
финансијских планпва директних и индиректних кприсника бучета града Кикинде, где се навпди да се ЈП 
Кикинди умаоују средства субвенције из бучета града Кикинде. Ова измена услпвљена је и тренутнпм 
ситуацијпм у земљи, изазванпм вируспм Cov-19, кпја је утицала на планиране активнпсти предузећа, али и на 
распплпжива бучетска средства. 

Ппред ппслпвних прихпда, укупни планирани прихпди предузећа пбухватају и финансијске и пстале прихпде. 
Финансијски прихпди се пднпсе на камате пп пснпву пптраживаоа кпја нису измирена у рпку, дпк пстали 
прихпди укуљушују  планиране накнаде щтета пд псигуравајућег друщтва, прихпде пд усклађиваоа вреднпсти 
пптраживаоа и прихпде пд укидаоа неискприщћених резервисаоа. Ови прихпди су пстали на нивпу 
планираних велишина. 

                                                 

2
 Субвенципнисаое пптрпщое впде и канализације спцијалнп угрпжених категприја пднпси се на пптрпщоу дп 4м

3
 пп шлану 

дпмаћинства, а правп на субвенципнисаое пптрпщое впде и канализације стише се уз испуоеое пдређених услпва 

3 Сахраоиваое умрлпг лица, у слушају неппстпјаоа лица кпје ће пбезбедити сахраоиваое, регулисанп је Закпнпм п сахраоиваоу и 
грпбљу, кпји у шлану 15. навпди да је ппщтина дужна да снпси трпщкпве сахраоиваоа умрлпг лица у тпм слушају 
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ПЛАН РАСХПДА ЗА ПЕРИПД  1. 1. – 31. 12. 2021. ГПДИНЕ 

Р.бр. 

Ек
. к

л
ас

и
ф

. 

Ппзиција расхпда 

2021 Индекс 

План 
Измена и 

дппуна 
плана 

5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 51 Трпщкпви материјала и енергије 62.521.000 62.521.000 100 

  1.1. 511 Трпщкпви материјала за израду 14.350.000 14.350.000 100 

1.2. 512 
Трпщкпви псталпг материјала  
(режијски материјал) 

8.220.000 8.220.000 100 

1.3. 513 Трпщкпви гприва и енергије 35.300.000 35.300.000 100 

1.4. 514 Трпщкпви резервних делпва 1.700.000 1.700.000 100 

1.5. 515 
Трпщкпви једнпкратнпг птписа алата 
и инвентара 

2.951.000 2.951.000 100 

2. 52 
Трпщкпви зарада, накнада зарада и 
пстали лишни расхпди 

191.972.000 191.972.000 100 

3. 53 Трпщкпви прпизвпдних услуга 34.470.000 34.470.000 100 

3.1. 531 Трпщкпви трансппртних услуга 7.580.000 7.580.000 100 

3.2. 532 Трпщкпви услуга пдржаваоа 17.450.000 17.450.000 100 

3.3. 533 Трпщкпви закупнина 1.350.000 1.350.000 100 

3.4. 535 Трпщкпви рекламе и прппаганде 1.590.000 1.590.000 100 

3.5. 539 Трпщкпви псталих услуга 6.500.000 6.500.000 100 

4. 54 
Трпщкпви ампртизације и 
резервисаоа 

32.000.000 32.000.000 100 

4.1. 540 Трпщкпви ампртизације 29.000.000 29.000.000 100 

4.2. 541 Трпщкпви резервисаоа 3.000.000 3.000.000 100 

5. 55 Нематеријални трпщкпви 171.170.000 160.670.000 94 

5.1. 550 Трпщкпви непрпизвпдних услуга 134.805.000 124.305.000 92 

5.2. 551 Трпщкпви репрезентације 1.335.000 1.335.000 100 

5.3. 552 Трпщкпви премија псигураоа 17.000.000 17.000.000 100 

5.4. 553 Трпщкпви платнпг прпмета 850.000 850.000 100 

5.5. 554 Трпщкпви шланарина 600.000 600.000 100 
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5.6. 555 Трпщкпви ппреза 13.460.000 13.460.000 100 

5.7. 559 Остали нематеријални трпщкпви 3.120.000 3.120.000 100 

6. 56 Финансијски расхпди 3.635.000 3.635.000 100 

7. 57 Пстали расхпди 2.200.000 2.607.000 100 

8. 58 
Пбезвређиваое пптраживаоа пд 
прпдаје 

6.000.000 6.000.000 100 

9. 59 Исправка грещака из ранијих гпдина 0 0 100 

∑ 503.968.000 493.875.000 98 

Другпм изменпм и дппунпм прпграма ппслпваоа у 2021. гпдини укупни расхпди предузећа планирају се на 
нивпу пд 493.875.000 динара, щтп је за 10.093.000 динара (2%) маое у пднпсу на првпбитнп усвпјени план. 
У структури укупнп планираних расхпда предузећа, највеће ушещће имају ппслпвни расхпди кпји пбухватају 
трпщкпве материјала и енергије, трпщкпве зарада, накнада зарада и псталих лишних расхпда, трпщкпве 
прпизвпдних услуга, трпщкпве ампртизације и резервисаоа и нематеријалне трпщкпве предузећа. Кпд 
већине ставки планираних расхпда нема прпмена у пднпсу на првпбитни план, псим кпд нематеријалних 
трпщкпва.  
У пквиру нематеријалних трпщкпва, трпщкпви непрпизвпдних услуга су смаоени у пднпсу на планирани 
изнпс за 2021.гпдину. У пквиру пве групе расхпда, смаоени су трпщкпви кпји се пднпсе на трпщкпве 
хпризпнталне и вертикалне сигнализације, кап и трпщкпве пдржаваоа сапбраћајница у зимскпм перипду. Дп 
пвпг смаоеоа трпщкпва, дпщлп је на пснпву упутства и смерница за израду других измена и дппуна 
финансијских планпва директних и индиректних кприсника бучета града Кикинде, где се навпди да се ЈП 
Кикинди умаоују средства субвенције из бучета града Кикинде. Ова измена услпвљена је и тренутнпм 
ситуацијпм у земљи, изазванпм вируспм Cov-19, кпја је утицала на планиране активнпсти предузећа, али и на 
распплпжива бучетска средства. 

Финансијски расхпди су пстали на истпм нивпу кап щтп су били и у првпбитнпм плану за 2021. гпдину. Ова 
ставка пре свега укљушује укалкулисану пбавезу измиреоа камате пп пдпбренпм кредиту Немашке развпјне 
банке, KfW, за реализацију прпјекта фабрике впде.  
У пквиру пве групе расхпда, планирани су и пенали на име неппвушених средстава KFW кредита. 
 
Остали расхпди су другпм изменпм и дппунпм прпграма ппслпваоа планирани на нещтп већем нивпу, 
узимајући у пбзир оихпву дпсадащоу реализацију. Ови расхпди се пднпсе на расхпде пп пснпву птписа 
пптраживаоа, издатке за дпнације, кап и средства кпја ће предузеће наставити да преусмерава синдикату на 
име превенције радне инвалиднпсти. Овај нашин издвајаоа средстава синдикату предвиђен је Кплективним 
угпвпрпм ЈП „Кикинда“. 
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2. ТРПЩКПВИ ЗАППСЛЕНИХ  

Пплазну пснпву приликпм планираоа масе средстава за зараде у 2021. гпдини представљају ппјединашне 
зараде заппслених, планирани брпј заппслених у 2021. гпдини, закпнске измене у ппгледу висине минималне 
зараде, смернице Владе РС за израду гпдищоег прпграма ппслпваоа за 2021. гпдину, пдредбе Анекса III 
Ппсебнпг кплективнпг угпвпра за јавна предузећа у кпмуналнпј делатнпсти Србије, Одлуке п вреднпсти 
месешне цене рада за 2021. гпдину, кап и пстала закпнска и ппдзакпнска акта кпја регулищу пву пбласт. 
Чланпм 99 Кплективнпг угпвпра јавнпг предузећа за кпмуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ за перипд 
2019-2021 гпдине Одлуку п вреднпсти месешне цене рада дпнпси директпр и иста се усклађује са Прпгрампм 
предузећа. Усвајаоем Закпна п престанку важеоа закпна п привременпм уређиваоу пснпвица за пбрашун и 
исплату плата, пднпснп зарада и других сталних примаоа кпд кприсника јавних средстава ствпрени су 
закпнски пквири за ппвећаоем месешне цене рада кпја се није меоала пд 2015. гпдине када је изнпсила 
28.766 динара. С пбзирпм да је минимална цена пп сату ппвећана у 2021. гпдини за 6,60%, дпнета је Одлука 
да се месешна цена рада ппвећа за исти прпценат тј. да пна изнпси 30.665 динара за 2021. гпдину. Овим 
ппвећаоем месешна цена рада и расппни зарада у предузећу пстали би на истпм нивпу кап и у 2020. гпдини. 

Ппред пснпвне зараде заппсленим радницима се исплаћује накнада за исхрану у тпку рада и регрес за 
кприщћеое гпдищоег пдмпра, кап и пстале накнаде у складу са Закпнпм и ппщтим актпм у предузећу.  

 
 

      

Трпщкпви заппслених 
План  
1. 1- 

31. 12. 2021.  

Измена 
плана  
1. 1- 

31. 12. 2021.  

План 
1. 1- 

31. 3. 2021. 

План 
1. 1- 

30. 6. 2021. 

План 
1.1- 

30. 9. 2021. 

План  
1. 1-  

31. 12. 2021. 

Маса НЕТО зарада (зарада пп пдбитку 
припадајућих ппреза и дппринпса на терет 
заппсленпг) 

104.482.042 104.482.042 25.676.874 51.678.360 78.098.235 104.482.042 

Маса БРУТО 1  зарада (зарада са припадајућим 
ппрезпм и дппринпсима на терет заппсленпг) 

144.840.360 144.840.360 35.595.090 71.640.180 108.265.270 144.840.360 

Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим 
ппрезпм и дппринпсима на терет ппслпдавца)  

169.316.280 169.316.280 41.611.671 83.748.267 126.561.433 169.316.280 

Брпј заппслених  пп кадрпвскпј евиденцији - 
УКУПНО* 

148 148 145 148 148 148 

 - на непдређенп време 146 146 142 146 146 146 

- на пдређенп време 2 2 3 2 2 2 

Накнаде пп угпвпру п делу       

Брпј прималаца накнаде пп угпвпру п делу        

Накнаде пп аутпрским угпвприма       

Брпј прималаца накнаде пп аутпрским угпвприма        

Накнаде пп угпвпру п привременим и 
ппвременим ппслпвима 

2.000.000 2.000.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 

Брпј прималаца накнаде пп угпвпру п 
привременим и ппвременим ппслпвима 

2 2 2 2 2 2 

Накнаде физишким лицима пп пснпву псталих 
угпвпра 

5.000.000 5.000.000 500.000 1.500.000 2.250.000 5.000.000 
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Брпј прималаца накнаде пп пснпву псталих 
угпвпра  

4 4 4 4 4 4 

Накнаде шланпвима скупщтине       

Брпј шланпва скупщтине       

Накнаде шланпвима управнпг пдбпра       

Брпј шланпва управнпг пдбпра        

Накнаде шланпвима надзпрнпг пдбпра 905.664 905.664 226.416 452.832 679.248 905.664 

Брпј шланпва надзпрнпг пдбпра 3 3 3 3 3 3 

Превпз заппслених на ппсап и са ппсла 3.600.000 3.000.000 900.000 1.800.000 2.700.000 3.000.000 

Дневнице на службенпм путу  500.000 500.000 125.000 250.000 375.000 500.000 

Накнаде трпщкпва на службенпм путу 500.000 500.000 125.000 250.000 375.000 500.000 

Отпремнина за пдлазак у пензију 650.000 650.000  350.000 350.000 650.000 

Јубиларне награде       

Брпј прималаца       

Смещтај и исхрана на терену       

Ппмпћ радницима и ппрпдици радника 7.000.000 7.600.000 100.000 3.455.000 3.620.000 7.600.000 

Стипендије       

Остале накнаде трпщкпва заппсленима и псталим 
физишким лицима 

2.500.000 2.500.000 500.000 800.000 1.000.000 2.500.000 

       

* ппзиције пд 3 дп 29 кпје се исказују у нпвчаним јединицама приказати у брутп изнпсу     

* брпј заппслених ппследоег дана извештајнпг перипда 
 
 

    

Средства кпја су планирана на ппзицијама у пквиру табеле Трпщкпви заппслених, пстала су на нивпу 
првпбитнп планираних средстава за 2021.гпдину. На пснпву дпсадащое реализације, дп измене је дпщлп 
самп кпд ппзиције превпз заппслених на ппсап и са ппсла, где је пва ппзиција умаоена за 600.000 динара, а за 
исти изнпс ппвећана ппзиција ппмпћ радницима и ппрпдици радника. 

У 2021. гпдини, предузеће неће утврђивати накнаду за рад Кпмисије за ревизију. 
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3. БИЛАНС СТАОА НА ДАН 31.12.2021. ГПДИНЕ 

Биланс стаоа Јавнпг предузећа за кпмуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ са стаоем на дан 31.12.2021. 
гпдине саставни је деп друге измене и дппуне Прпграма ппслпваоа предузећа за 2021. гпдину  (прилпг бр. 1). 

4. БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИПД 1. 1 – 31. 12. 2021. ГПДИНЕ 

Биланс успеха Јавнпг предузећа за кпмуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ за перипд пд 01.01. дп 
31.12.2021. гпдине саставни је деп друге измене и дппуне Прпграма ппслпваоа предузећа за 2021. гпдину  
(прилпг бр. 2). 

5. ИЗВЕЩТАЈ П ТПКПВИМА ГПТПВИНЕ ЗА ПЕРИПД 1. 1 – 31. 12. 2021. ГПДИНЕ 

Извещтај п тпкпвима гптпвине Јавнпг предузећа за кпмуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ за перипд 
пд 1. 1. дп 31. 12. 2021. гпдине саставни је деп друге измене и дппуне Прпграма ппслпваоа предузећа за 
2021. гпдину (прилпг бр. 3). 

 

6. ПЛАН РАСППДЕЛЕ ДПБИТИ 

 

Ппређеоем укупнп планираних прихпда и расхпда предузећа, мпже се закљушити да се у 2021. гпдини 
планира пстварити ппзитиван резултат ппслпваоа у изнпсу пд 6.450.000 динара. 

Укупни прихпди предузећа ......................................................................................... 500.325.000 динара 

Укупни расхпди предузећа..........................................................................................493.875.000 динара 

Планирани нетп дпбитак предузећа.........................................................................6.450.000 динара 
 

Прпцеоени нетп дпбитак предузећа за 2021. гпдину расппредиће се пдлукпм Надзпрнпг пдбпра, у складу са 
важећим закпнским прпписима кпји регулищу пву пбласт.4 
 
 

  

                                                 
4
 Статут предузећа – шлан 30, став 2 
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7. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЦЕЛПВИТП САГЛЕДАВАОЕ  ЦЕНА ПРПИЗВПДА И УСЛУГА 
 
Цене услуга кпје пружа Јавнп предузеће за кпмуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ пстају 
непрпмеоене у пднпсу на првпбитни прпграм ппслпваоа за 2021.гпдину и приказане су 
у нареднпј табели. 
 

   у динарима 

Р. бр. ВРСТА ПРПИЗВПДА И УСЛУГЕ ЈМ Цена 

  УСЛУГЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ ВПДЕ  без пдв-а  

1. 
Дпмаћинства, пбразпвне, здравствене устанпве, сппртскп рекреативни центар 
„Језерп“ и јавне шесме 

m
3
 

54.71 

2. Остали кприсници m
3
 127.71 

  КАНАЛИЗАЦИПНЕ УСЛУГЕ     без пдв-а   

1. 
Дпмаћинства, пбразпвне, здравствене устанпве, Сппртскп рекреативни центар 
„Језерп“  

m
3
 

48.32 

2. Остали кприсници m
3
 124.23 

  ППГРЕБНЕ УСЛУГЕ  без пдв-а  

1. Закуп места за сахраоиваое за 10 гпдина кпм 3.600.00 

2. Резервација грпбнпг места за 10 гпдина кпм 9.000,00 

3. Обнпва закупа места за 10 гпдина  кпм 4,000,00 

4. Обнпва закупа места за 1 гпдину кпм 600.00 

5. Искпп и затрпаваое грпбнпг места кпм 4.600.00 

6. Сахраоиваое у грпбницу: 

7. а) Отвараое и затвараое кпстурнице кпм 1.000.00 

8. б) Прихватаое сандука у  кпстурници кпм 1.700.00 

9. ц) Чищћеое кпстурнице кпм 4.000.00 

10. Скидаое камен плпше  1.300.00 

11. Упптреба капеле дан 1.000.00 

12. Упптреба кплица за ппкпјника кпм 1.000.00 

13. Уређеое грпбнпг места кпм 1.000.00 

14. Одржаваое грпбнпг места за 1 гпдину кпм 2.000.00 

15. Одржаваое двпјнпг грпбнпг места за 1 гпдину кпм 2.500.00 

16. Прпгребни спрпвпд кпм 4.000.00 

17. Ексхумација пре истека 10 гпдина кпм 33.000.00 

18. Ексхумација ппсле истека 10 гпдина кпм 15,000.00 

19. Ексхумација у ванредним приликама кпм 55.000.00 

20. Накнада за изградоу сппменика 1 гм  4.000.00 

21. Накнада за изградоу сппменика 2 гм  6.000.00 

22. Накнада за изградоу сппменика 3 гм  8.000,00 

23. Разбијаое бетпна, искппаваое засада на грпбнпм месту  2.000.00 

24. Рекпнструкција грпбнпг пбележја  2.000.00 

     25 Кппаое кпнструкције (двпјнп)  11.200,00 

26. Укпп медицинскпг птпада  15.000,00 

27. Кппаое земље за приступ кпстурници  2.000,00 

28. Упптреба звпна  200,00 

29. Одржаваое трпјнпг грпбнпг места за 1 гпдину   3.000,00 
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30. Дпрада грпбнпг пбележја   500,00 

  ПИЈАШНЕ УСЛУГЕ  са пдв-пм  

1. Закуп стплпва (прпсек)-за измещтену пијацу у делу улице Бранка Радишевића кпм 1.000.00 

2. Такса на дан (прпсек)- за измещтену пијацу у делу улице Бранка Радишевића кпм 90.00 

3. Закуп м
2
 ппслпвнпг прпстпра m

2
 663.00 

4. Закуп магацинскпг прпстпра m
2
 1.989.00 

5. Закуп млешнпг стпла са расхладнпм витринпм + такса кпм 4.500.00 

6. Закуп млешнпг стпла без расхладне витрине + такса кпм 3.000.00 

7. Ващари-Резервација прпдајнпг места за гпдину дана кпм 4.000.00 

8. Ващари-Дневна такса за камипне  кпм 700.00 

9. Ващари-Дневна такса за кпмби впзила кпм 500.00 

10. Ващари-Дневна такса за аутп са прикплицпм кпм 200.00 

11. Ващари-Дневна такса за аутпмпбиле кпм 300.00 

  УСЛУГЕ ЗППХИГИЈЕНЕ  без пдв-а  

1. Хватаое паса и машака кпм 2.000.00 

2. Смещтај у прихватилищте (пп дану) дан 250.00 

3. Нещкпдљивп уклаоаое живптиоских лещева (излазак и рад екипе) кпм 2.500.00 

4. Преузимаое у прихватилищте старпг бплеснпг пса кпм 1.000.00 

5. Нещкпдљивп уклаоаое живптиоских лещева –ситна стпка кпм 1.700.00 

6. Нещкпдљивп уклаоаое живптиоских лещева –кућни љубимци кпм 1.000.00 

 ПАРКИНГ УСЛУГЕ  са пдв-пм  

1. Наплата паркираоа (једнпкратнп паркираое) 

2. Цена паркираоа пп заппшетпм сату – Зпна I (кипск карта или СМС) 34.50 

3. Цена паркираоа пп заппшетпм сату – Зпна II (кипск карта или СМС) 23.00 

4. Цена паркираоа за целпдневнп паркираое  -Дневна карта важи и у I и у II зпни 115.00 

5. Наплата паркираоа (ппвлащћенп паркираое) 

6. 
Ппвлащћена паркинг карта за целпдневнп паркираоа месешнп за власнике и 
кприснике станпва - Зпна I 

460.00 

7. 
Ппвлащћена паркинг карта за целпдневнп паркираоа за 6 месеци за власнике и 
кприснике станпва-пппуст 25%- Зпна I 

2.070,00 

8. 
Ппвлащћена паркинг карта за целпдневнп паркираоа за 12 месеци за власнике 
и кприснике станпва-пппуст 40%- Зпна I 

3.312,00 

9. 
Ппвлащћена паркинг карта за целпдневнп паркираоа месешнп за власнике и 
кприснике ппслпвнпг прпстпра- Зпна I 

4.482,00 

10. 
Ппвлащћена паркинг карта за целпдневнп паркираоа за 6 месеци за власнике и 
кприснике ппслпвнпг прпстпра-пппуст 25%- Зпна I 

 
20.169,00 

11. 
Ппвлащћена паркинг карта за целпдневнп паркираоа за12 месеци за власнике 
и кприснике ппслпвнпг прпстпра-пппуст 40%- Зпна I 

 
32.270,00 

12. Паркинг карта за целпднпвенп паркираоа месешнп за физишка лица– Зпна II  345,00 

13. 
Паркинг карта за целпднпвенп паркираоа за 6 месеци за физишка лица-пппуст 
25%– Зпна II 

 
1.552,50 

14. 
Ппвлащћена паркинг карта за целпднпвенп паркираоа за 12 месеци за физишка 
лица-пппуст 40%– Зпна II 

 
2.484,00 

15. 
Ппвлащћена паркинг карта за целпдневнп паркираоа месешнп за власнике и 
кприснике ппслпвнпг прпстпра– Зпна II 

 
3.401,50 

16. 
Паркинг карта за целпдневнп паркираоа за 6 месеци за власнике и кприснике 
ппслпвнпг прпстпра-пппуст 25%– Зпна II 

 
15.306,75 

17. Паркинг карта за целпдневнп паркираоа за 12 месеци за власнике и кприснике 
ппслпвнпг прпстпра-пппуст 40%– Зпна II 

 
24.490,80 

18. Претплата на паркираое 
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19. Претплатна карта за 1 месец паркираоа- Зпна I  1.724,00 

20. Претплатна карта за 6 месеци паркираоа -пппуст 25%- Зпна I  7.757,00 

21. Претплатна карта за 12 месеци паркираоа -пппуст 40%- Зпна I  12.411,00 

22. Претплатна карта за 1 месец паркираоа– Зпна II  1.149,00 

23. Претплатна карта за 6 месеци паркираоа- пппуст 25%– Зпна II  5.171,00 

24. Претплатна карта за 12 месеци паркираоа-пппуст 40%– Зпна II  8.274,00 

25. Претплатна карта за 1 месец паркираоа пп такси впзилу  575,00 

26. Претплатна карта за 6 месеци паркираоа пп такси впзилу- пппуст 25%  2.586,00 

27. Претплатна карта за 12 месеци паркираоа пп такси впзилу-пппуст 40%  4.137,00 

28. Резервисанп паркинг местп за 1 месец- Зпна I  5.746,00 

29. Резервисанп паркинг местп за 6 месеци - пппуст 25%- Зпна I  25.85,00 

30. Резервисанп паркинг местп за 12 месеци - пппуст 40%- Зпна I  41.370,00 

31. Резервисанп паркинг местп за 1 месец– Зпна II  4.597,00 

32. Резервисанп паркинг местп за 6 месеци - пппуст 25%– Зпна II  20.685,00 

33. Резервисанп паркинг местп за 12 месеци - пппуст 40%– Зпна II  33.096.00 

34. Универзална паркинг карта за један месец паркираоа за све зпне  2.299.00 

35. Паркинг налпг  за I i II зпну  600.00 

36. Уклаоаое и шуваое непрпписнп паркираних впзила 

37. 
Трпщкпви заппшете интервенције „Паук“-а -  
 

50% пд пуне цене 
дефинисане у 

зависнпсти пд места 
ппдизаоа и тежине 

впзила 
 

38. 
Трпщкпви интервенције „Паук“-а са пднпщеоем впзила на „Депп“ пп налпгу МУП-а 

39. I. Впзила дп 800 кг  3.000,00 

40. II. Впзила пд 801 кг дп 1.330 кг  3.600,00 

41. III. Впзила пд 1.331 кг дп 1.900 кг  5.400,00 

42. IV.Впзила пд 1.901 кг тежине и вище  7.800,00 

43. Лежарина за сваки наредни дан накпн пднпщеоа  500,00 

44. Трпщкпви пренпса „Паук“-пм на теритприји града на захтев кприсника 

45. I. Впзила дп 800 кг  2.400,00 

46. II. Впзила пд 801 кг дп 1.330 кг  3.000,00 

47. III. Впзила пд 1.331 кг дп 1.900 кг  4.800,00 

48. IV.Впзила пд 1.901 кг тежине и вище  7.200,00 
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8. СУБВЕНЦИЈЕ И ПСТАЛИ ПРИХПДИ ИЗ БУЧЕТА  

  

  
Претхпдна 

гпдина 2020. 
  

 

Прихпд Планиранп  
Пренетп из 

бучета  
Реализпванп                                                                       Неутрпщенп  

Изнпс 
неутрпщених 
средстава из 

ранијих гпдина                                     
(у пднпсу на 
претхпдну) 

 
1 2 3 4 (2-3) 5 

Субвенције 9.600.000 4.846.484 4.846.484   

Остали 
прихпди из 
бучета* 

100.000.000 58.577.232 58.577.232   

УКУПНП 109.600.000 63.423.716 63.423.716   

                
 
 Укупан изнпс субвенције за 2021. гпдину знашајнп је прпмеоен у пднпсу на изнпс кпји је планиран првпм 
изменпм Прпграма кприщћеоа средстава субвенције из бучета Града за 2021. гпдину,  тј. смаоује се са 
141.600.000 динара на 91.000.000 динара. Дп пве прпмене дпщлп je на пснпву смерница града Кикинда у вези 
планираоа субвенција из Бучета града приликпм израде друге измене и дппуне Прпграма ппслпваоа за 
2021.гпдину. Измена прпграма кприщћеоа средстава субвенције услпвљена је и тренутнпм ситуацијпм у 
земљи, изазванпм вируспм Cov-19, кпја је утицала на планиране активнпсти предузећа, али и на распплпжива 
бучетска средства. 
 

Редни 
брпј 

ИЗВПР СРЕДСТАВА / 
НАМЕНА  

План 2021 
Измена 

плана 2021 

01.01-
31.03.2021 

гпдина 

01.01-
30.06.2021 

гпдина 

01.01-
30.09.2021 

гпдина 

01.01-
31.12.2021 

гпдина 

  
Средства из бучета града 

Кикинде-СУБВЕНЦИЈЕ 

 

1. Планиранп  141.600.000 
 

91.000.000 
 

 
0 
 

30.000.000 50.100.000 91.000.000 

  УКУПНП 141.600.000 91.000.000 0 30.000.000 50.100.000 91.000.000 

 
Пстали прихпди из 
бучета* 
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Планирана средства субвенције из бучета града Кикинде за 2021.гпдину, у укупнпм изнпсу пд 91.000.000 
динара расппређују се за следеће намене: 
 

1. Средства за спцијалне сахране и субвенципнисаое пптрпщое впде и канализације спцијалнп 
угрпжених категприја станпвнищтва.............................................................. 600.000 динара   

2. Средства за улагаое у делатнпст управљаоа путевима............................83.500.000 динара 

3. Средства за ппкриће казни пп тужбама за уједе паса....................................500.000 динара 

4. Средства за пбављаое пснпвне кпмуналне делатнпсти ............................6.400.000 динара 

          пбласт впдпснабдеваоа...................................................................................... 0 динара 

            пбласт упптребљених и атмпсферских впда.........................................6.400.000 динара 

  Предузеће ће средства за субвенципнисаое пптрпщое впде и канализације спцијалнп угрпжених 
категприја станпвнищтва, средства за спцијалнп сахраоиваое, средства за ппкриће трпщкпва на име 
казни пд уједа паса, кап и деп средстава ппредељeних за делатнпст управљаоа путевима (хпризпнтална и 
вертикална сигнализација, ппправка семафпра, зимска служба) приказати на страни прихпда и расхпда у 
билансу успеха предузећа. Са друге стране, средства субвенције кпјима ће се финансирати инвестиципна 
улагаоа у пснпвну кпмуналну делатнпст и улагаое у делатнпст управљаоа путевима (пдржаваое и 
рехабилитација сапбраћајница, трптпара, јавних пещашких и псталих ппврщина) евидентираће се кап 
пбавеза пп пснпву услпвљене дпнације у пасиви биланса стаоа, пднпснп кап прихпд пп пснпву услпвљене 
дпнације сразмернп ампртизацији пвих улагаоа. Бучетска средства ппредељена за рефундацију трпщкпва 
пдржаваоа путних прелаза на лпкалним и некатегприсаним путевима, приказују се самп у пквиру 
Извещтаја п тпкпвима гптпвине кпји је саставни деп друге измене и дппуне Прпграма ппслпваоа за 2021. 
гпдину.  

               У пднпсу на првпбитни прпграм кприщћеоа средстава субвенције, изнпс субвенције за пбављаое 
пснпвне кпмуналне делатнпсти смаоенa је за 3.600.000 динара, изнпс субвенције за ппкриће казни пп 
тужбама за уједе паса смаоенa је за 500.000 динара и изнпс субвенције за улагаоа у делатнпст 
управљаоа путевима смаоена је за 46.600.000 динара, а ппвећана за 100.000 динара кпд пдржаваоа 
пружних прелаза на лпкалним и некатегприсаним путевима. Детаљнп смаоеое пп ппзицијама налази се у 
пквиру друге измене прпграма кприщћеоа средстава субвенције из бучета града Кикинде за 2021. гпдину, 
кпја је прилпг пвпј другпј измени и дппуни прпграма ппслпваоа за 2021. гпдину. 

               Кпд псталих прихпда из бучета није билп прпмена у пднпсу на првпбитни прпграм ппслпваоа за    
2021.гпдину. 

 

 

 
 
* Ппд псталим прихпдима из бучета сматрају се сви прихпди кпји нису субвенције (прихпди пд услуга кпје пп угпвпру 

фактурищемп пснивашу за зппхигијену, за услугу фактурисаоа закупа ппслпвнпг прпстпра и ануитета, за услуге шищћеоа 
и пдржаваоа јавних и зелених ппврщина, инжеоерске и пстале угпвпрене услуге, али и дпдељена средства из 
Ппкрајинскпг/Републишкпг бучета пп јавнпм ппзиву, кпнкурсу и сл. за финансираое планираних капиталних улагаоа).  

2. Планиранп 85.000.000 85.000.000 21.000.000 42.000.000 64.000.000 85.000.000 
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V ПЛАН ЗАРАДА И ЗАППЩЉАВАОА 
 
Другпм  изменпм и дппунпм Прпграма ппслпваоа за 2021. гпдину нису предвиђене прпмене у плану зарада и 
заппщљаваоа. Јавнп предузеће за кпмуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ предвиделп је 148 
заппслених кпји су неппхпдни за несметанп функципнисаое и пбављаое делатнпсти предузећа. Овај брпј је и 
у складу са Одлукпм Осниваша п пдређиваоу максималнпг брпја заппслених у јавнпм сектпру. 

 
 

1. ДИНАМИКА ЗАППЩЉАВАОА 
 
  

Р. 
бр. 

Пснпв пдлива/пријема кадрпва 
Брпј 

заппслених 
  

Р. 
бр. 

Пснпв пдлива/пријема кадрпва 
Брпј 

заппслених 

  Стаое на дан 31. 12. 2020. гпдине 143 
  

  Стаое на дан 30. 6. 2021. гпдине 148 

  
Пдлив кадрпва у перипду  
1. 1-31. 3. 2021. 

1     
Пдлив кадрпва у перипду  
 1. 7-30. 9. 2021. 

2 

1 Одлазак у пензију    1 Одлазак у пензију  

2  Престанак раднпг пднпса 1 
  

2  Престанак раднпг пднпса  2 

3    
  

3    

  
Пријем кадрпва у перипду  
 1. 1.-31. 3.2021. 

3     
Пријем кадрпва у перипду  
1. 7-30. 9. 2021. 

2 

1 
Пријем радника у циљу несметанпг 
пбављаоа делатнпсти 

3 
  

1 
Пријем радника у циљу несметанпг 
пбављаоа делатнпсти 

2 

2    2   

  Стаое на дан 31. 3. 2021. гпдине 145 

  

  Стаое на дан 30. 9. 2021. гпдине 148 

            

Р. 
бр. 

Пснпв пдлива/пријема кадрпва 
Брпј 

заппслених 
Р. 

бр. 
Пснпв пдлива/пријема кадрпва 

Брпј 
заппслених 

  Стаое на дан 31. 3. 2021. гпдине 145 
  

  Стаое на дан 30. 9. 2021. гпдине 148 

  Пдлив кадрпва у перипду  
1. 4 - 30. 6. 2021. 

2 
  

  Пдлив кадрпва у перипду  
1. 10-31. 12. 2021. 

3 

1 Одлазак у пензију 1     Одлазак у пензију 1 

 2  Престанак раднпг пднпса 1      Престанак раднпг пднпса 2 

 
Пријем кадрпва у перипду  
01. 4 - 30. 6. 2021. 

5     
Пријем кадрпва у перипду  
01.10.-31. 12. 2021. 

3 

1 
Пријем радника у циљу несметанпг 
пбављаоа делатнпсти 

5  1 
Пријем радника у циљу несметанпг 
пбављаоа делатнпсти 

3 

2    2   

  Стаое на дан 30. 6. 2021. гпдине 148     Стаое на дан 31. 12. 2021. гпдине 148 
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2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАППСЛЕНИХ  

 
 

 
 
 
 
 

Структура пп времену у раднпм пднпсу 
 

Редни 
брпј 

Опис 
Брпј заппслених 

31. 12. 2020. 
Брпј заппслених 

31 .12. 2021. 

1 Дп 5 гпдина 18 20 

2 5 дп 10 31 33 

3 10 дп 15 20 21 

4 15 дп 20 21 21 

5 20 дп 25 13 13 

6 25 дп 30 19 19 

7 30 дп 35 9 9 

8 Прекп 35 12 12 

  УКУПНП 143 148 

 
 
 

 
 

   
  

 

Квалификаципна структура   Старпсна структура 

       
        

Редни 
брпј 

Опис 

Заппслени Надзпрни пдбпр   

Редни 
брпј 

Опис 
Брпј 

заппслених 
31.12.2020. 

Брпј 
заппслених 
31.12.2021. Брпј на дан 

31. 12.2020. 
Брпј на дан 
31.12.2021. 

Брпј на дан 
31.12.2020. 

Брпј на дан 
31.12.2021. 

  

1 ВСС 27 29 3 3   1 Дп 30  9 11 

2 ВС 10 10   
 

2 30-40 47 50 

3 ВКВ 1 1   
 

3 40-50 45 46 

4 ССС 30 31   
 

4 50-60 28 28 

5 КВ 57 59   
 

5 Прекп 60 14 13 

6 ПК 18 18   
 

Укупнп  143 148 

7 НК     
 

Прпсешна старпст  44 гпдине  43 гпдине 

УКУПНП 143 148 3 3 
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Структура пп пплу 
   

Редни 
брпј 

Опис 

Заппслени Надзпрни пдбпр 

Брпј на дан  
31. 12. 2020. 

Брпј на дан  
31. 12. 2021. 

Брпј на дан  
31. 12. 2020. 

Брпј на дан  
31. 12. 2021. 

1 Мущки 104 107 1 1 

2 Женски 39 41 2 2 

УКУПНП 143 148 3 3 

*Претхпдна гпдина 

    

У структури заппслених радника, предузеће има највище радника са III степенпм струшне спреме. Прпсешна 
старпст заппслених радника у 2020. гпдини изнпси 44 гпдинe. 
 
 
 
 

Структура заппслених пп сектприма/прганизаципним јединицама на дан 31. 12. 2020. гпдине 

       

Редн

и 

број 

Сектор/Организациона 

јединица 

Број 

систематизова

них радних 

места 

Број 

извршилаца 

 Број 

запослених 

по 

кадровској 

евиденцији 

Број 

запослених на 

неодређено 

време  

Број запослених 

на одређено 

време 

1 Кабинет 6 8 6 4 2 

2 
Сектор водовода и 

канализације 
6 7 5 4 1 

  Служба водовода 1 1 1 1 0 

  
Одељење производње 

воде  
2 6 6 5 1 

  
Одељење одржавања и 

изградње мреже 
3 11 11 11 0 

  
Одељење замене 

водомера  
2 7 7 5 2 

  
Одељење контроле и 

очитавања водомера 
2 8 7 6 1 

  Служба канализације  1 1 1 1 0 

  
Одељење постројења за 

ППОВ и ЦС 
4 7 6 6 0 

  
Одељење одржавања 

канализационог система  
4 7 6 6 0 

  
Укупно сектор водовода 

и канализације  
25 55 51 46 5 

3 

Сектор за 

финансијске,кадровске 

и опште правне послове 

1 1 1 1 0 

  
Служба за кадровске и 

опште правне послове  
8 8 7 7 0 

  Одељење позивног центра  2 3 3 3 0 

  Служба за ИМС 2 2 2 2 0 

  Служба финансија  3 3 3 3 0 

  Служба рачуноводства  2 3 3 3 0 

  Слжба набавке  3 3 3 3 0 
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Укупно Сектор за 

фин.кадровске и опште 

правне послове 

21 23 22 22 0 

4 
Сектор за комерцијалне 

послове 
1 1 1 1 0 

  
Служба евиденције 

обрачуна и наплате  
7 12 11 11 0 

  
Одељење теренске 

подршке  
2 9 9 8 1 

  
Укупно сектор за 

комерцијалне послове  
10 22 21 20 1 

5 
Сектор одржавања 

јавних површина  5 
8 7 7 0 

6 
Сектор инжењеринга и 

инвестиција  
6 7 4 4 0 

7 
Сектор управљања 

јавним површинама  
2 2 2 2 0 

  Служба паркинга  2 4 4 3 1 

  
Одељење механизације 

и контроле возила 
6 10 10 9 1 

  
Укупно Сектор 

управљања јавним 

површинама  

10 16 16 14 2 

8 
Сектор гробља и 

зоохигијене  
1 1 1 1 0 

  Служба гробља 4 6 5 5 0 

  Служба зоохигијене  4 8 8 6 2 

  
Укупно Сектор гробља 

и зоохигијене  
9 15 14 12 2 

УКУПНО: 92 154 141 129 12 
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3. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2021. ГПДИНУ 

 

Маса за зараде, брпј заппслених и прпсешна зарада пп месецима за 2020. гпдину - Брутп 1 

 

План пп 
месецима  

2020. 

УКУПНП СТАРПЗАППСЛЕНИ* НПВПЗАППСЛЕНИ ППСЛПВПДСТВП 

Брпј 
заппслених 

Маса зарада  
Прпсешна 

зарада 
Брпј 

заппслених 
Маса зарада  

Прпсешна 
зарада 

Брпј 
заппслених 

Маса 
зарада  

Прпсешна 
зарада 

Брпј 
заппслених 

Маса зарада  
Прпсешна 

зарада 

I 133 10.877.301 81.784 129 10.060.204 77.986 0 0 0 4 817.097 204.274 

II 136 10.763.837 79.146 131 9.905.507 75.615 1 55.260 55.260 4 803.070 200.768 

III 138 10.841.803 78.564 132 9.915.434 75.117 2 90.762     45.381 4 835.607 208.902 

IV 135 10.318.120 76.431 129 9.341.287 72.413 2 137.796 68.898 4 839.037 209.759 

V 135 10.656.458 78.937 129 9.653.267 74.832 2 141.477 70.739 4 861.714 215.429 

VI 136 10.677.461 78.511 129 9.649.108 74.799 3 162.074 54.025 4 866.279 216.570 

VII 136 10.928.084 80.354 129 9.881.217 76.599 3 199.791 66.597 4 847.076 211.769 

VIII 136 10.736.506 78.945 129 9.737.345 75.483 3 209.265 69.755 4 789.896 197.474 

IX 143 10.859.092 75.938 131 9.764.894 74.541 9 472.687 52.521 3 621.511 207.170 

X 148 12.133.454 81.983 128 10.503.454 82.058 17 1.150.000 67.647 3 480.000 160.000 

XI 153 12.264.162 80.158 128 10.354.162 80.892 22 1.430.000 65.000 3 480.000 160.000 

XII 153 12.997.394 84.950 127 10.967.394 86.357 23 1.550.000 67.391 3 480.000 160.000 

УКУПНП 1.682 134.053.672 955.699 1.551 119.733.273 926.692 87 5.599.112 758.213 44 8.721.287 2.352.114 

ПРПСЕК 140 11.171.139 79.642 129 9.977.773 77.224 7 466.593 63.184 4 726.774 196.010 

 
 

*старпзаппслени у 2020. гпдини су пни заппслени кпји су били у раднпм пднпсу у предузећу у децембру претхпдне гпдине 
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Маса за зараде, брпј заппслених и прпсешна зарада пп месецима за 2021. гпдину - Брутп 1 

     
       

у динарима 

План пп 
месецима  

2018. 

УКУПНП СТАРПЗАППСЛЕНИ* НПВПЗАППСЛЕНИ ППСЛПВПДСТВП 

Брпј 
заппслених 

Маса зарада  
Прпсешна 

зарада 
Брпј 

заппслених 
Маса зарада  

Прпсешна 
зарада 

Брпј 
заппслених 

Маса 
зарада  

Прпсешна 
зарада 

Брпј 
заппслених 

Маса зарада  
Прпсешна 

зарада 

I 144 11.825.030 82.118 140 11.145.030 79.607 1 80.000 80.000 3 600.000 200.000 

II 144 10.855.030 82.327 139 11.075.030 79.676 2 180.000 90.000 3 600.000 200.000 

III 145 11.915.030 82.173 139 11.075.030 79.676 3 240.000 80.000 3 600.000 200.000 

IV 146 11.935.030 81.474 138 10.935.030 79.239 5 400.000 80.000 3 600.000 200.000 

V 147 12.015.030 81.735 138 10.935.030 79.239 6 480.000 80.000 3 600.000 200.000 

VI 148 12.095.030 81.723 138 10.935.030 79.239 7 560.000 80.000 3 600.000 200.000 

VII 148 12.175.030 82.264 137 10.935.030 79.818 8 640.000 80.000 3 600.000 200.000 

VIII 148 12.255.030 82.804 136 10.935.030 79.405 9 720.000 80.000 3 600.000 200.000 

IX 148 12.195.030 82.399 135 10.795.030 79.963 10 800.000 80.000 3 600.000 200.000 

X 148 12.135.030 81.993 134 10.655.030 79.515 11 880.000 80.000 3 600.000 200.000 

XI 148 12.215.030 82.534 133 10.655.030 80.113 12 960.000 80.000 3 600.000 200.000 

XII 148 12.225.030 82.902 132 10.585.030 80.190 13 1.040.000 80.000 3 600.000 200.000 

УКУПНП 1.762 144.840.360 986.418 1.639 130.660.360 958.428 87 6.980.000 970.000 36 7.200.000 2.400.000 

ПРПСЕК 147 12.070.030 82.202 137 10.888.363 79.723 7 581.667 80.833 3 600.000 200.000 

*старпзаппслени у 2020. гпдини су пни заппслени кпји су били у раднпм пднпсу у предузећу у децембру претхпдне гпдине 
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Маса за зараде, брпј заппслених и прпсешна зарада пп месецима за 2021. гпдину - Брутп 2 

            
у динарима 

План пп 
месецима  

2018. 

УКУПНП СТАРПЗАППСЛЕНИ* НПВПЗАППСЛЕНИ ППСЛПВПДСТВП 

Брпј 
заппслених 

Маса 
зарада 

Прпсешна 
зарада 

Брпј 
заппслених 

Маса 
зарада 

Прпсешна 
зарада 

Брпј 
заппслених 

Маса 
зарада 

Прпсешна 
зарада 

Брпј 
заппслен

их 

Маса 
зарада 

Прпсешна 
зарада 

I 144 13.823.897 95.999 140 13.030.677 93.076 1 93.320 93.320 3 699.900 233.300 

II 144 13.858.892 96.242 139 12.949.022 93.158 2 209.970 104.985 3 699.900 233.300 

III 145 13.928.882 96.061 139 12.949.022 93.158 3 279.960 93.320 3 699.900 233.300 

IV 146 13.952.212 95.563 138 12.785.712 92.650 5 466.600 93.320 3 699.900 233.300 

V 147 14.045.532 95.548 138 12.785.712 92.650 6 559.920 93.320 3 699.900 233.300 

VI 148 14.138.852 95.533 138 12.785.712 92.650 7 653.240 93.320 3 699.900 233.300 

VII 148 14.232.172 96.163 137 12.785.712 93.326 8 746.560 93.320 3 699.900 233.300 

VIII 148 14.325.492 96.794 136 12.785.712 94.013 9 839.880 93.320 3 699.900 233.300 

IX 148 14.255.502 96.321 135 12.622.402 93.499 10 933.200 93.320 3 699.900 233.300 

X 148 14.185.512 95.848 134 12.459.092 92.978 11 1.026.520 93.320 3 699.900 233.300 

XI 148 14.278.832 96.479 133 12.459.092 93.677 12 1.119.840 93.320 3 699.900 233.300 

XII 148 14.290.497 96.557 132 12.377.437 93.768 13 1.213.160 93.320 3 699.900 233.300 

УКУПНП 1.762 169.316.280 1.153.109 1.639 152.775.310 1.118.606 87 8.142.170 1.131.505 36 8.398.800 2.799.600 

ПРПСЕК 147 11.908.633 96.092 137 12.731.276 93.217 7 678.514 94.292 3 699.900 233.300 

*старпзаппслени у 2020. гпдини су пни заппслени кпји су били у раднпм пднпсу у предузећу у децембру претхпдне гпдине 
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РАСППН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА 

  

     
у динарима 

  

Исплаћена у 2020. гпдини Планирана у 2021. гпдини 

Брутп 1 Нетп Брутп 1 Нетп 

Заппслени без ппслпвпдства Најнижа зарада 44.130 32.565 60.567 44.287 

  Највища зарада 141.422 100.767 140.092 100.034 

Ппслпвпдствп Најнижа зарада 143.944 102.534 151.677 108.155 

  Највища зарада 248.286 174.374 170.651 121.456 
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4. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ШЛАНПВИМА НАДЗПРНПГ ПДБПРА 5 

 

Накнаде Надзпрнпг пдбпра у нетп изнпсу 

        

у динарима 

Месец 

Надзпрни пдбпр - план 2021. гпдина Надзпрни пдбпр – измена плана 2021. гпдина 

Укупан изнпс  
Накнада 

председника 
Накнада шлана 

Брпј 
шланпва 

Укупан изнпс  
Накнада 

председника 
Накнада шлана Брпј шланпва 

  1+(2*3) 1 2 3 1+(2*3) 1 2 3 

I 48.000 18.000 15.000 2 48.000 18.000 15.000 2 

II 48.000 18.000 15.000 2 48.000 18.000 15.000 2 

III 48.000 18.000 15.000 2 48.000 18.000 15.000 2 

IV 48.000 18.000 15.000 2 48.000 18.000 15.000 2 

V 48.000 18.000 15.000 2 48.000 18.000 15.000 2 

VI 48.000 18.000 15.000 2 48.000 18.000 15.000 2 

VII 48.000 18.000 15.000 2 48.000 18.000 15.000 2 

VIII 48.000 18.000 15.000 2 48.000 18.000 15.000 2 

IX 48.000 18.000 15.000 2 48.000 18.000 15.000 2 

X 48.000 18.000 15.000 2 48.000 18.000 15.000 2 

XI 48.000 18.000 15.000 2 48.000 18.000 15.000 2 

XII 48.000 18.000 15.000 2 48.000 18.000 15.000 2 

УКУПНО 576.000 216.000 180.000 
 

576.000 216.000 180.000 
 

ПРОСЕК 48.000 18.000 15.000 2 48.000 18.000 15.000 2 

 

                                                 
5
 Надзпрни пдбпр предузећа шине председник Надзпрнпг пдбпра и два шлана 
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VI  
КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНПСТ 

Накнаде Надзпрнпг пдбпра у брутп изнпсу 
                                                                                                                                                                                  у динарима 

  

Надзпрни пдбпр - план 2021. гпдина Надзпрни пдбпр – измена плана 2021. гпдина 

Укупан изнпс  
Накнада 

председника 
Накнада шлана 

Брпј 
шланпва 

Укупан изнпс  
Накнада 

председника 
Накнада шлана Брпј шланпва 

  1+(2*3) 1 2 3 1+(2*3) 1 2 3 

I 75.472 28.302 23.585 2 75.472 28.302 23.585 2 

II 75.472 28.302 23.585 2 75.472 28.302 23.585 2 

III 75.472 28.302 23.585 2 75.472 28.302 23.585 2 

IV 75.472 28.302 23.585 2 75.472 28.302 23.585 2 

V 75.472 28.302 23.585 2 75.472 28.302 23.585 2 

VI 75.472 28.302 23.585 2 75.472 28.302 23.585 2 

VII 75.472 28.302 23.585 2 75.472 28.302 23.585 2 

VIII 75.472 28.302 23.585 2 75.472 28.302 23.585 2 

IX 75.472 28.302 23.585 2 75.472 28.302 23.585 2 

X 75.472 28.302 23.585 2 75.472 28.302 23.585 2 

XI 75.472 28.302 23.585 2 75.472 28.302 23.585 2 

XII 75.472 28.302 23.585 2 75.472 28.302 23.585 2 

УКУПНО 905.664 339.624 283.020 
 

905.664 339.624 283.020 
 

ПРОСЕК 75.472 28.302 23.585 2 75.472 28.302 23.585 2 
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На пснпву „Ппсебнпг угпвпра зајму за Прпграм – Впдпснабдеваое и канализација у ппщтинама средое велишине у Србији V“, закљушенпг између Немашке банке 
за развпј КFW, Републике Србије, Града Кикинде и ЈП Кикинда пд 08.06.2017. гпдине, пдпбрена су средства у укупнпм изнпсу пд 6.000.000€ за рещаваое 
вищедеценијскпг прпблема квалитета впде за пиће у Кикинди. Од укупнп пдпбрених средстава, изнпс у висини пд 1.800.000 € усмерава се у виду бесппвратних 
средстава, дпк се препстали изнпс пд 4.200.000 € усмерава у виду дела зајма дефинисанпг у сампм Угпвпру п зајму. У нареднпј табели дајемп приказ пснпвних 
елемената кредитнпг задужеоа за 2021. гпдину.  

  ПЛАНИРАНП КРЕДИТНП ЗАДУЖИВАОЕ У 2021. ГПДИНИ*  

    

  

           

Кредитор 

Назив кредита / 
Прпјекта 

Приг
инал

на 
валу

та 

Гаранција 
државе 

Стаое 
кредитне 

задуженпсти у 
пригиналнпј 

валути 
на дан 

31.12.2019. 
гпдине 

Стаое 
кредитне 

задуженпсти 
у динарима 

на дан 
31.12.2019.  

 гпдине 

Гпдин
а 

ппвла
шеоа 
креди

та 

Рпк 
птплате 

без 
перипда 
ппшека 

Перипд 
ппшека 
(Grace 
period) 

Датум прве 
птплате 

Каматна 
стппа 

Брпј 
птплата 
тпкпм 
једне 

гпдине 

 План плаћаоа пп 
кредиту за 

2021.гпдину                                                  
у динарима 

Стаое 
кредитне 

задуженпсти 
у 

пригиналнпј 
валути 
на дан 

31.12.2021. 
гпдине 

Стаое 
кредитне 

задуженпсти у 
динарима 

на дан 
31.12.2021.  

 гпдине 
Да/Не 

Укупно 

главни

ца 

Укупно 

камата 

Домаћи 

кредитор       

  

                    

 

 

  

  

                

  

Страни 

кредитор       

  

                    

Немашка 
развпјна 
банка KFW 

Угпвпр п 
зајму за 
Прпграм 
"Впдпснабде
ваое и 
канализација 
у ппщтинама 
средое 

EUR Да 0 0 2021 11 1 15.05.2022. 1,1% 2 0 2.177.000 4.200.000 497.270.760 
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Изнпс кредитнпг задужеоа у динарима за 2021. гпдину, пп пснпву Угпвпра п зајму за Прпграм "Впдпснабдеваое и канализација у ппщтинама средое 
велишине у Србији V"  прерашунат је пп прпдајнпм курсу НБС на дан 24.11.2020. гпдине. С пбзирпм да предузеће није ппвуклп кредит у 2021. гпдини, јер јe угпвпр 
са  извпђашем  радпва на реализацији прпјекта изградое фабрике впде,тек недавнп пптписан, планирана камата за 2021. гпдину у изнпсу пд 2.177.000 динара 
није плаћена. 
 

 

велишине у 
Србији V" 

Укупно кредитно задужење 
 

  

            

0 2.177.000 4.200.000 497.270.760 

од чега за ликвидност 

  

  

           од чега за капиталне пројекте 

  

  

         

100% 100% 

    

  

           * година за коју се доноси 

Програм пословања 
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VII ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДПБАРА, УСЛУГА И РАДПВА  

Планирана финансијска средства за набавку дпбара, услуга и радпва, неппхпдних за пбављаое делатнпсти и несметанп функципнисаое предузећа у 2021. гпдини 
изнпсе 498.125.000 динара. План набавки за 2021. гпдину ће изнпсити 486.625.000 динара, с пбзирпм да исти пбухвата ппзиције за кпје је се планира 
закљушиваое двпгпдищоих угпвпра, кпје се, кап такве, унпсе у план набавки у укупнп прпцеоенпм изнпсу  за две гпдине, дпк планирана финансијска средства за 
набавку дпбара, услуга и радпва за 2021. гпдину, представљају изнпс кпји је ппредељен самп за 2021. гпдину, за финансираое набавки.  

У наставку текста дајемп преглед планираних финансијских средства за набавку дпбара, услуга и радпва у 2021. гпдини. Такпђе, табеларнп приказујемп и пна 
дпбра и услуге за шије се набавке у нареднпј гпдини планира закљушеое двпгпдищоег и трпгпдищоег угпвпра (планира се набавка путнишких впзила на 
пперативни лизинг) заједнп са прпцеоенпм вреднпщћу набавке за тај перипд.             
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Редни брпј ППЗИЦИЈА 
Реализација 

(прпцена)                               
у 2020. гпдини * 

План за                   
01.01.-31.03.2021. 

План за                   
01.01.-30.06.2021. 

План за                   
01.01.-30.09.2021. 

План за                   
01.01.-31.12.2021. 

  Дпбра 

1. 
Дпбра ппредељена наменски за несметанп  
функципнисаое пснпвне кпмуналне 
делатнпсти-впдпснабдеваое 

46.070.003 4.000.000 7.000.000 12.000.000 14.045.000 

2. 
Дпбра ппредељена наменски за несметанп  
функципнисаое пснпвне кпмуналне 
делатнпсти-канализација 

15.690.001 12.000.000 28.000.000 37.000.000 46.760.000 

3. 
Дпбра ппредељена наменски за несметанп  
функципнисаое псталих кпмуналних 
делатнпсти  предузећа 

6.574.001 1.500.000 10.500.000 19.500.000 23.686.000 

4. Дпбра неппхпдна за несметанп 
функципнисаое предузећа у целини 

59.479.000 13.000.000 34.000.000 51.000.000 65.310.000 

  Укупнп дпбра: 127.813.005 30.500.000 79.500.000 119.500.000 149.801.000 

   

1 
Услуге ппредељене наменски за несметанп 
функципнисаое пснпвне кпмуналне 
делатнпсти-впдпснабдеваое 

32.788.003 8.000.000 15.000.000 22.000.000 22.520.000 

2. 
Услуге ппредељене наменски за несметанп 
функципнисаое пснпвне кпмуналне 
делатнпсти-канализација 

18.325.001 7.000.000 14.000.000 20.000.000 27.775.000 

3. 
Услуге ппредељене наменски за несметанп 
функципнисаое псталих кпмуналних 
делатнпсти  предузећа 

53.003.001 18.000.000 35.000.000 53.000.000 64.860.000 

4. Остале услуге неппхпдна за несметанп 
функципнисаое предузећа у целини 

100.470.006 7.000.000 19.000.000 30.000.000 47.599.000 
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  Укупнп услуге: 204.586.011 40.000.000 83.000.000 125.000.000 162.754.000 

  Радпви      

1 
Планирани радпви у циљу развпја, 
унапређеоа и мпдернизације пснпвне 
кпмуналне делатнпсти-впдпснабдеваое 

39.500.000 8.000.000 20.000.000 34.000.000 39.620.000 

2. 
Планирани радпви у циљу развпја, 
унапређеоа и мпдернизације пснпвне 
кпмуналне делатнпсти-канализација 

3.000.000 0 2.900.000 2.900.000 2.900.000 

3. 
Планирани радпви у циљу развпја, 
унапређеоа и мпдернизације псталих 
кпмуналних делатнпсти  предузећа 

5.000.000 23.000.000 62.750.000 87.750.000 125.400.000 

4. Остали радпви у циљу развпја и 
унапређеоа ппслпваоа предузећа у целини 

8.489.000 2.000.000 5.000.000 5.000.000 6.150.000 

  Укупнп радпви: 55.989.000 33.000.000 90.650.000 129.650.000 174.070.000 

УКУПНП = ДПБРА + УСЛУГЕ+ РАДПВИ 388.388.016 103.500.000 253.150.000 374.150.000 486.625.000 

*Претхпдна гпдина 
      

Дпбра и услуге за шије се набавке у нареднпј гпдини планира закљушиваое двпгпдищоег (2021-2023) и трпгпдищоег угпвпра (2021-2024) заједнп са прпцеоеним 
вреднпстима набавке за двпгпдищои перипд, приказани су у нареднпј табели.           
                                                                                                                                                                                                    динара 

УСЛУГЕ 

Мпбилна телефпнија  3.000.000 

УКУПНА ВРЕДНПСТ НАБАВКИ ЗА КПЈЕ СЕ ПЛАНИРА ЗАКЉУШЕОЕ УГПВПРА НА 
ДВЕ ГПДИНЕ 

3.000.000 

                                                                                                                                                                                            динара 
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ДОБРА  

Путнишка впзила-пперативни лизинг 15.000.000 

УКУПНА ВРЕДНПСТ НАБАВКИ ЗА КПЈЕ СЕ ПЛАНИРА 
ЗАКЉУШЕОЕ УГПВПРА НА ТРИ ГПДИНЕ 

15.000.000 

 

Ппзиција дпбра ппредељена наменски за несметанп функципнисаое пснпвне кпмуналне делатнпсти-впдпснабдеваое, пднпси се на набавку: впдпмера, 
грејних каблпва за бунаре, електрп-магнетнпг мераша прптпка впде, ппреме за смаоеое губитака впде у мрежи, средстава за дезинфекцију впде, уља и мазива,  
дивера за кпнтинуелна мереоа, набавку алата,  дпдатне ппреме за радне мащине, бунарских пумпи, и пстале ппреме у циљу несметанпг функципнисаоа 
впдпвпдне делатнпсти. 

Ппзиција дпбра ппредељена наменски за несметанп функципнисаое пснпвне кпмуналне делатнпсти-канализација, пднпси се на набавку:  ппставку „Scada“ 
система за канализаципни систем ( фаза III), ппставку мамут рптпра, старт-стпп система за ппкретаое пумпи, набавка система за  аутпматскп уклаоаое птпада из 
фекалне и атмпсферске птпадне впде на ФЦС, набавка специјализпванпг впзила-аутпцистерна за црпљеое ретких фекалија,  хидрпстатишке спнде, кпнтејнера за 
птпад са ППОВ-а, пумпи за дренажу, резервних делпва, материјала за лабпратприју и пстале ппреме и материјала циљу несметанпг функципнисаоа 
канализаципне делатнпсти. 

Ппзиција дпбра ппредељена наменски за несметанп функципнисаое псталих кпмуналних делатнпсти предузећа пднпси се на набавку: набавка тезги за 
пијацу, тримера и кпсашица, ПДА уређаја за паркинг, фптпапарата за паркинг, алата и ситнпг инвентара за грпбље и зппхигијену, закуп мпбилних кабина, 
грађевинскпг материјала, хране за псе, шетки за шистилицу, резервних делпва за радне мащине и пстале ппреме, алата и материјала у циљу несметанпг 
функципнисаоа псталих кпмуналних делатнпсти предузећа. 

Ппзиција дпбра ппредељена наменски за несметанп функципнисаое предузећа у целини пднпси се на набавку: електришне енергије, гаса, гприва, средстава за 
хигијену, ХТЗ ппреме, БЗНР ппреме, ИКТ ппреме, путнишких впзила ( планира се набавка путнишких впзила на пперативни лизинг), канцеларијскпг материјала, 
канцеларијскпг намещтаја, електрп и браварскпг материјала, материјала за хпртикултуру, спфтвера, ситнпг инвентара, закуп ппреме, прпстприја и спфвера кап и 
набавку пстале ппреме, материјала и ситнпг инвентара у  циљу несметанпг функципнисаоа предузећа. 

Ппзиција услуге за несметанп функципнисаое пснпвне кпмуналне делатнпсти-впдпснабдеваое, пднпси се на услуге: израде и ажурираоа прпјектне 
дпкументације и израде елабпрата, сервисираоа и замене впдпмера, сервиса и ремпнта мащинске, електрп и пстале ппреме за впдпвпд, анализе пијаће впде, 
гепмеханишкп испитиваое тла, гепдетске услуге, услуге надзпра, уређеое щахтпва и пстале специјализпване услуге из дпмена впдпснабдеваоа. 
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Ппзиција услуге за несметанп функципнисаое пснпвне кпмуналне делатнпсти-канализација,  пднпси се на услуге: израде и ажурираоа прпјектне дпкументације 
и израде елабпрата и студија, сервиса и ремпнта мащинске, електрп и пстале ппреме за канализацију, шищћеое атмпсферске канализације, пднпщеое птпада са 
ппстрпјеоа, испитиваоа и категпризације птпада, анализе птпадних впда и пстале специјализпване услуге из дпмена пдвпђеоа и третмана птпадних впда. 

Ппзиција услуге за несметанп функципнисаое псталих кпмуналних делатнпсти предузећа, пднпси се на услуге: ветеринарске услуге, пднпщеое анималнпг 
птпада, сешу щума, израда урбанистишке и планске дпкументације, прпјекти и пстала технишка дпкументација за пптребе делатнпсти управљаоа путевима, 
хпризпнтална и вертикална сигнализација, ппщумљаваое и пстале услуге у циљу несметанпг функципнисаоа псталих кпмуналних делатнпсти предузећа. 

Ппзиција услуге за несметанп функципнисаое предузећа у целини, пднпси се на услуге: сервисираоа, пдржаваоа и регистрације впзила, услуге пдржаваоа 
специјализпваних спфтвера,  сервисираоа канцеларијске ппреме и спфтвера, даљинскпг грејаоа, превпза, услуге изнпщеоа и пдлагаоа смећа, , БЗНР услуге и 
услуге из пбласти защтите пд ппжара, кпнсултантске услуге, услуге псигураоа, изнајмљиваоа радне снаге, ПТТ услуге, услуге щтампе и кпвертираоа рашуна, 
мпбилне телефпније, интернета, услуге щтампе, пглащаваоа, превпдилашке услуге, услуге ревизије заврщнпг рашуна, адвпкатске услуге, надзпрне прпвере и 
ресертификације ИСО стандарда угпститељске услуге, едукације заппслених и пстале услуге у циљу несметанпг функципнисаоа предузећа. 

Ппзиција радпви  за несметанп функципнисаое пснпвне кпмуналне делатнпсти-впдпснабдеваое, пднпси се на: рекпнструкцију мреже, рекпнструкцију 
цевпвпда на извприщту Шумице, ппремаое и ппвезиваое нпвих бунара, ппставку видеп надзпра на бунарима у Кикинди. 

Ппзиција радпви за несметанп функципнисаое пснпвне кпмуналне делатнпсти-канализација, пднпси се на инвестиципнп пдржаваое црпних станица. 

Ппзиција радпви  за несметанп функципнисаое псталих кпмуналних делатнпсти предузећа, пднпси се на: изградоа паркинга ппред пбјекта пијаце, радпве на 
изради преграда у пбјекту пијаце, партернп уређеое, радпве на ппстављаоу куппле изнад капеле грпбља, радпве на санацији градскпг трга, радпве на 
рехабилитацији и пдржаваоу сапбраћајница и радпве на пдржаваоу трптпара, јавних пещашких и других ппврщина. 

Ппзиција радпви за несметанп функципнисаое предузећа у целини, пднпси се на: ппставку жишане пграде и јарбпла у пквиру предузећа и инсталацију нпве 
грејне ппреме у пбјектима ЈП Кикинда. 
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VIII ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 
 
 

 У складу са дефинисанпм ппслпвнпм стратегијпм развпја предузећа, кап и оегпвим стратещким циљевима, Прпгрампм ппслпваоа предузећа ЈП „ 
Кикинда“ за 2021. гпдину планирају се пдређена капитална улагаоа, пднпснп, инвестиције кпје у складу са финансијским пптенцијалпм предузећа и мпгућнпсти 
пбезбеђиваоа средстава из екстерних извпра финансираоа, треба у великпј мери да дппринесу реализацији задатих циљева, пд кпјих је свакакп најзнашајнији 
успещна реализација прпјекта изградое фабрике впде. Планирана улагаоа приказана су у дпле наведеним табелама, шију је фпрму прпписалп надлежнп 
министарствп. Пптребнп је наппменути да се нпвшана средства пд 15 милипна динара, пднпснп, средства из бучета Републике Србије намеоена за изградоу 
стамбенп-ппслпвнпг пбјекта Ц, јпщ увек  налазе на нащем наменскпм рашуну кпд Управе за јавна плаћаоа и да се иста дп данас јпщ увек нису активирала. 

 Из табеларнпг прегледа планираних капиталних улагаоа и инвестиција, мпже се закљушити да се у пвпј гпдини планирају знашајна улагаоа за шије 
финансираое су ппредељена средства субвенције Града у делу кпји се пднпси на улагаое у пснпвну кпмуналну делатнпст предузећа,  средства Ппкрајинскпг и 
Републишкпг бучета, кап и средства разних дпмаћих и страних фпндпва и дпнација.   

У 2021. гпдини кап најзнашајније издвпјиле би се следеће инвестиције у пснпвну кпмуналну делатнпст: рекпнструкција швприщта впдпвпдне мреже, 
рекпнструкција цевпвпда на извприщту Шумице, ппремаое и ппвезиваое нпвих бунара на извприщту Шумице, ппставка „Scada“ система за канализаципни 
систем (фаза III), набавка система за аутпматскп уклаоаое птпада из фекалне птпадне впде на ФЦС,  набавка мамут рптпра, набавка нпвих впдпмера, старт-стпп 
систем за ппкретаое пумпи на ппстрпјеоу за прераду птпадних впда, кап и ппреме за пдржаваое система ВИК-а (пумпе, регулатпри, мераши прптпка, дивери).  

 Од планираних инвестиципних улагаоа кпја су усмерена на пстале кпмуналне делатнпсти и инвестиципна пдржаваоа, кпја треба да дппринесу 
мпдернизацији и ефикаснпм функципнисаоу предузећа, издвпјили бисмп: радпве из пбласти ппщумљаваоа на теритприји града Кикинде,  инсталација и 
ппвезиваое нпве грејне ппреме у пбјектима зппхигијене и механизације, инфпрмаципнп-кпмуникаципна ппрема, изградоа куппле изнад капеле, пдржаваое и 
рехабилитација сапбраћајница, рехабилитација и пдржаваое трптпара, јавних пещашких и других ппврщина, ПДА уређаји, трансппртна средства, ппрема за видеп 
надзпр, кап и ппремаое нпвпизграђенпг пбјекта пијаце са тезгама и изградоа паркинга ппред пбјекта пијаце. 

 На пснпву смерница града Кикинде у вези планираоа субвенција из Бучета града приликпм израде друге измене и дппуне Прпграма ппслпваоа за 
2021.гпдину, ЈП Кикинди се умаоују средства субвенције. Измена прпграма кприщћеоа средстава субвенције услпвљена је и тренутнпм ситуацијпм у земљи, 
изазванпм вируспм Cov-19, кпја је утицала на планиране активнпсти предузећа, али и на распплпжива бучетска средства. Анализпм тржищта, утврђенп је да је 
дпщлп дп ппвећаоа цена грађевинскпг материјала, а кпји се кпристи за мнпге предвиђене радпве у плану инвестиција. У складу са тим, дпщлп је дп кпригпваоа 
пдређених ппзиција у плану инвестиција, а из плана набавки су искљушене следеће инвестиције: бетпнираое прилаза за пбуку впзаша, изградоа надстрещнице за 
магацин, адаптација аутпмеханишарске радипнице. 
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ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 

Рб 

Назив инвестиције 

Гпдина 
ппшетка 

финансир
аоа 

прпјекта 

Гпдина 
заврщетк

а 
финансир

аоа 
прпјекта 

Укупна 
вреднпст 
прпјекта 

Реализпван
п закљушнп 

са 
31.12.2020. 

гпдине 

Структура 
финансираоa 

Изнпс према 
извпру 

финансираоа 

План 2021.гпдина 
План 
2022
.гпд
ина 

План 
2023.гпди

на 

План 01.01-
31.03. 
2021. 

План 01.01-
30.06. 
2021. 

План 01.01-
30.09. 
2021. 

План 01.01-
31.12. 
2021. 

 
1 

 
Опремаое и 
ппвезиваое 
бунара Б11 и Б13 

 
2021 

 
  

 
17.000.000 

 
0 

Сппствена 
средства 

17.000.000 0 0 0 17.000.000   

Ппзајмљена 
средства 

              

Средства 
бучета  (пп 
кпнтима) 

         

Осталп               

      Укупнп 17.000.000 0 0 0 17.000.000   

 
2 

 
Рекпнструкција 
цевпвпда ДН500 
Шумице - главни 
впд 

 
2021 

 
  

 
20.000.000 

 
0 

Сппствена 
средства 

20.000.000 0 0 0 20.000.000     

Ппзајмљена 
средства 

              

Средства 
бучета  (пп 
кпнтима) 

         

Осталп               

      Укупнп 20.000.000 0 0 0 20.000.000   

 
3 

 
Инсталација и 
ппвезиваое нпве 
грејне ппреме у 
пбјектима 
зппхигијене и 
механизације 

 
2021 

 
  

 
3.950.000 

 
0 

Сппствена 
средства 

3.950.000 0 0 0 3.950.000     

Ппзајмљена 
средства 

              

Средства 
бучета  (пп 
кпнтима) 

              

Осталп               

      Укупнп: 3.950.000 0 0 0 3.950.000     
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4 
Рекпнструкција 

швприщта 
впдпвпдне мреже 

2021   2.620.000 0 
Сппствена 
средства 

2.620.000 0 0 0 2.620.000     

      
Ппзајмљена 
средства 

             

      
Средства 
бучета  (пп 
кпнтима) 

        

      Осталп               

      Укупнп: 2.620.000 0 0 0 2.620.000    

 
5 

 
Инвестиципнп 
пдржаваое 
пбјеката ВИК-а 

 
2021 

 
  

 
2.900.000 

 
0 

Сппствена 
средства 

2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000     

Ппзајмљена 
средства 

              

Средства 
бучета  (пп 
кпнтима) 

              

Осталп               

      Укупнп: 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000   

6 
Куппла над 

платппм изнад 
капела 

2021   2.990.000 0 

Сппствена 
средства 

2.990.000 0 200.000 1.100.000 2.990.000     

Ппзајмљена 
средства 

              

Средства 
бучета  (пп 
кпнтима) 

              

Осталп             

Укупнп: 2.990.000 0 200.000 1.100.000 2.990.000     

 
7 

 
Радпви на изради 
преграда пд 
гипсаних плпша у 
пбјекту нпве 
пијаце 

 
2021 

 
  

 
2.990.000 

 
0 

Сппствена 
средства 

2.990.000 0 0 0 2.990.000     

Ппзајмљена 
средства 

              

Средства 
бучета  (пп 
кпнтима) 
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Осталп               

      Укупнп: 2.990.000 0 0 0 2.990.000     

8 
Рплп врата за 

аутпмеханишарску 
радипницу 

2021   990.000 0 
Сппствена 
средства 

990.000 0 0 0 990.000     

      
Ппзајмљена 
средства 

              

      
Средства 
бучета  (пп 
кпнтима) 

              

      Осталп               

      Укупнп: 990.000 0 0 0 990.000     

9 

Партернп 
уређеое за 
пптребе ЈП 

Кикинда 

2021   2.950.000 0 
Сппствена 
средства 

2.950.000 0 2.950.000 2.950.000 2.950.000     

      
Ппзајмљена 
средства 

              

      
Средства 
бучета  (пп 
кпнтима) 

              

      Осталп               

      Укупнп: 2.950.000 0 2.950.000 2.950.000 2.950.000     

10 
Одржаваое и 

рехабилитација 
сапбраћајница 

2021   86.600.000 0 
Сппствена 
средства 

32.600.000   0 0   0  32.600.000     

      
Ппзајмљена 
средства 

              

      
Средства 
бучета  (пп 
кпнтима) 

54.000.000 0 8.119.914 46.618.923 54.000.000     

      Осталп               

      Укупнп: 86.600.000 0 8.119.914 46.618.923 86.600.000     

11 
Одржаваое 

трптпара, јавних 
пещашких и 

2021   15.000.000 0 
Сппствена 
средства 

2.000.000       2.000.000     
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других ппврщина 

      
Ппзајмљена 
средства 

              

      
Средства 
бучета  (пп 
кпнтима) 

13.000.000 0 0 6.478.753 13.000.000     

      Осталп               

      Укупнп: 15.000.000 0 0 6.478.753 15.000.000     

12 
Ппщумљаваое - 

ппдизаое 
щумских култура 

2021   5.000.000 0 
Сппствена 
средства 

5.000.000 1.714.500 3.456.200 3.456.200 5.000.000     

      
Ппзајмљена 
средства 

              

      
Средства 
бучета  (пп 
кпнтима) 

              

      Осталп               

      Укупнп: 5.000.000 1.714.500 3.456.200 3.456.200 5.000.000     

13 
Мерна ппрема - 

впдпмери 
2021   5.000.000 0 

Сппствена 
средства 

5.000.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000     

      
Ппзајмљена 
средства 

              

      
Средства 
бучета  (пп 
кпнтима) 

         

      Осталп               

      Укупнп: 5.000.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000     

14 

Опрема за 
впдпвпдну 

делатнпст (пумпе, 
регулатпри, 

мераши прптпка, 
дивери) 

2021   7.550.000 0 
Сппствена 
средства 

7.550.000 0 1.480.000 1.480.000 7.550.000     

      
Ппзајмљена 
средства 

              

      Средства               
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бучета  (пп 
кпнтима) 

      Осталп               

      Укупнп: 7.550.000 0 1.480.000 1.480.000 7.550.000     

15 
Скада за ФЦС 

(фаза 3) 
2021   10.000.000 0 

Сппствена 
средства 

3.600.000   0  0  0  3.600.000     

      
Ппзајмљена 
средства 

              

      
Средства 
бучета  (пп 
кпнтима) 

6.400.000 0 0 5.400.000 6.400.000     

      Осталп               

      Укупнп: 10.000.000 0 0 5.400.000 10.000.000     

16 

Мамут рптпр за 
ппстрпјеое за 

прераду птпадних 
впда 

2021   5.800.000 0 
Сппствена 
средства 

5.800.000 0 0 5.800.000 5.800.000     

      
Ппзајмљена 
средства 

              

      
Средства 
бучета  (пп 
кпнтима) 

              

      Осталп               

      Укупнп: 5.800.000 0 0 5.800.000 5.800.000     

17 

Старт-стпп систем 
за ппкретаое 

пумпи на 
ппстрпјеоу за 

прераду птпадних 
впда 

2021   2.000.000 0 
Сппствена 
средства 

2.000.000 0 0 0 2.000.000     

      
Ппзајмљена 
средства 

              

      
Средства 
бучета  (пп 
кпнтима) 

              

      Осталп               
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      Укупнп: 2.000.000 0 0 0 2.000.000     

18 
Опрема за 

канализаципну 
делатнпст 

2021   2.400.000 0 
Сппствена 
средства 

2.400.000 0 0 1.597.500 2.400.000     

      
Ппзајмљена 
средства 

              

      
Средства 
бучета  (пп 
кпнтима) 

              

      Осталп               

      Укупнп: 2.400.000 0 0 1.597.500 2.400.000     

19 

Опрема из 
пбласти БЗНР (ПП 

апарати, 
хидрантска 

ппрема и ПП 
расвета) 

2021   1.310.000 0 
Сппствена 
средства 

1.310.000 0 0 1.310.000 1.310.000     

      
Ппзајмљена 
средства 

              

      
Средства 
бучета  (пп 
кпнтима) 

              

      Осталп               

      Укупнп: 1.310.000 0 0 1.310.000 1.310.000     

20 ПДА уређаји 2021   600.000 0 
Сппствена 
средства 

600.000 0 0 0 600.000     

      
Ппзајмљена 
средства 

              

      
Средства 
бучета  (пп 
кпнтима) 

              

      Осталп               

      Укупнп: 600.000 0 0 0 600.000     

21 
Трансппртна 

средства 
(специјализпванп 

2021   7.000.000 0 
Сппствена 
средства 

7.000.000 0 0 0 7.000.000     
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впзилп за вик-
аутпцистерна) 

      
Ппзајмљена 
средства 

              

      
Средства 
бучета  (пп 
кпнтима) 

              

      Осталп               

      Укупнп: 7.000.000 0 0 0 7.000.000     

22 ИКТ ппрема 2021   5.000.000 0 
Сппствена 
средства 

5.000.000 0 0 0 5.000.000     

      
Ппзајмљена 
средства 

              

      
Средства 
бучета  (пп 
кпнтима) 

              

      Осталп               

      Укупнп: 5.000.000 0 0 0 5.000.000     

23 
Набавка и 

уградоа ппреме 
за видеп надзпр 

2021   990.000 0 
Сппствена 
средства 

990.000 990.000 990.000 990.000 990.000     

      
Ппзајмљена 
средства 

              

      
Средства 
бучета  (пп 
кпнтима) 

              

      Осталп               

      Укупнп: 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000     

24 

Мултимедијална 
ппрема 

(фптпапарати и 
камере) 

2021   200.000 0 
Сппствена 
средства 

200.000 0 0 0 200.000     

      
Ппзајмљена 
средства 

              

      
Средства 
бучета  (пп 
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кпнтима) 

      Осталп               

      Укупнп: 200.000 0 0 0 200.000     

25 
Трактпр кпсашица 

ридер 
2021   490.000 0 

Сппствена 
средства 

490.000 0 0 490.000 490.000     

      
Ппзајмљена 
средства 

              

      
Средства 
бучета  (пп 
кпнтима) 

              

      Осталп               

      Укупнп: 990.000 0 0 490.000 490.000     

26 Тезге за пијацу 2021 
 

19.750.000 0 
Сппствена 
средства 

19.750.000 0 0 1.500.000 19.750.000   

 
    

 
Ппзајмљена 
средства      

  

 
    

 
Средства 
бучета  (пп 
кпнтима)      

  

      Осталп        

      Укупнп: 19.750.000 0 0 1.500.000 19.750.000   

27 
Изградоа 

паркинга кпд 
пијаце 

2021 
 

8.000.000 0 
Сппствена 
средства 

8.000.000 0 0 0 8.000.000   

 
     

Ппзајмљена 
средства      

  

 
     

Средства 
бучета  (пп 
кпнтима)      

  

      Осталп        

      Укупнп: 8.000.000 0 0 0 8.000.000   

28 

Систем за 
аутпматскп 

уклаоаое птпада 
из фекалне 

2021 

 

21.000.000 0 
Сппствена 
средства 

21.000.000 0 6.500.000 14.000.000 21.000.000   
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птпадне впде на 
ФЦС  

 
     

Ппзајмљена 
средства      

  

 
     

Средства 
бучета  (пп 
кпнтима)      

  

      Осталп        

      Укупнп: 21.000.000 0 6.500.000 14.000.000 21.000.000   

 
Укупнп 

инвестиције         260.080.000  6.604.500  29.096.114  100.071.376  260.080.000 
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IX КРИТЕРИЈУМИ ЗА КПРИЩЋЕОЕ СРЕДСТАВА ЗА ППСЕБНЕ НАМЕНЕ 

 

Редни 
брпј 

Ппзиција План 2021.                            
Измена плана 

2021. 

План за                   
1. 1.- 

31. 3. 2021. 

План за                   
1. 1.- 

30. 6. 2021. 

План за                   
1. 1.- 

30. 9. 2021. 

План за                   
1. 1.- 

31. 12. 2021. 

1. Сппнзпрствп             

2. Дпнације 500.000 500.000 125.000 250.000 375.000 500.000 

3. 
Хуманитарне 
активнпсти       

4. 
Сппртске 
активнпсти       

5. Репрезентација 1.335.000 1.335.000 333.750 667.500 1.001.250 1.335.000 

6. 
Реклама и 
прппаганда 

1.590.000 1.590.000 400.000 800.000 1.200.000 1.590.000 

7. Псталп             

 

На пснпву смерница за израду Гпдищоег прпграма ппслпваоа за 2021. гпдину, а у складу са Уредбпм Владе 
Републике Србије, брпј: 110-8035/2020. пд 15. пктпбра 2020. гпдине, средства за ппсебне намене планирана 
су максималнп дп нивпа планираних средстава за 2020. гпдину. Средства репрезентације пбухватају средства 
репрезентације у сппственим прпстпријама, кап и угпститељске услуге за време ппслпвних састанака и 
службених путпваоа. Средства за рекламу и прппаганду кпристе се за финансираое услуга рекламираоа и 
пглащаваоа на медијима. У плану је да се средства дпнација утрпще кап вид ппмпћи физишким и правним 
лицима у циљу унапређеоа сппрта, културе, пбразпваоа и здравства.  

 

 
 
 

 

 

 

 












































