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1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ 
 

Мисија 

Активан дппринпс испуоаваоу захтева и пшекиваоа кприсника при пружаоу услуга текућег и 

инвестиципнпг пдржаваоа стамбених зграда, устанпва и ппслпвних пбјеката уз струшне и 

мптивисане раднике. Реализацијпм услуга дппринети ппбпљщаоу квалитета живпта у 

друщтвенпм и прирпднпм пкружеоу. 

Визија 

Задржати лидерску ппзицију у дпмену текућег и инвестиципнпг пдржаваоа стамбених и 

ппслпвних прпстпра и сталним инпвацијама квалитетнп пдгпвприти на нпве захтеве кприсника 

услуга. 

Циљеви 

Циљеви ппслпвнпг плана Јавнпг кпмуналнпг предузећа за пдржаваое стамбених и ппслпвних 

прпстпра „Стан“ Нпви Сад за 2015. гпдину су: 

- ппраст укупнпг прихпда и смаоеое трпщкпва у пднпсу на 2014. гпдину; 

- раципналније кпристити средства, радну снагу и време за извпђеое ппслпва; 

- тежити щтп квалитетнијем пбављаоу ппслпва какп за скупщтине станара такп и за трећа 

лица; 

- ппраст ушещћа на тржищту. 

 
2. ПРГАНИЗАЦИПНА СТРУКТУРА – ШЕМА  

 

Директпри ЈКП „Стан“: 

1. Јанкп Чпбрда – директпр 
2. Мпмир Вујић – ппмпћник директпра за екпнпмске и кпмерцијалне ппслпве 
3. Славища Негпванпвић – ппмпћник директпра за технишке ппслпве 
4. Слпбпдан Двпрнић – ппмпћник директпра за лпгистику 

Чланпви Надзпрнпг пдбпра ЈКП „Стан“: 

1. Јпван Ђерић – председник 
2. Саща Игић – шлан 
3. Драган Курушки – шлан из редпва заппслених 
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Помоћник директора за 

техничке послове

 

ДИРЕКТОР

 

     Помоћник директора за 

комерцијално -финансијске 

послове

 

Служба одржавања 

инсталација

 

Служба за 

димничарске 

радове

 

Служба за лифтове, 

хидро уређаје , 

електр.рад.и јавно 

осветљење

 

Служба пратећих 

радова

 

Служба 

комерцијалних 

послова 

 

Служба 

финансијско – 

књиговодствених 

послова

 

СТ-422-001.02/Б3

Саветник директора

 

Интерни ревизор

 

     КОНТРОЛА И 

КВАЛИТЕТ

 

Помоћник директора за 

логистику

 

Служба правних и 

кадровских послова

 

 

      Датум:______.2014.године

.Директор Јанко Чобрда

Центар за координацију и 

инжењеринг

 

РЕОН I и II

Одељење 

водоинст., 

зидар.керам.и 

грејачких радова

Одељ.молер.фарб.,зи

дар.керам.и 

столар.радова

 

Одељење браварско – 

лимарских  радова

 

Одељење за 

одржавање 

лифтова

 

Одељење 

хидроуређаја и 

електро радова

 

Одељење за 

одржавање јавног 

осветљења

 

Одељење 

финансијске 

оперативе

 

Одељење продаје

 

Одељење 

књиговодства

 

Одељење набавке 

и магацина

 

Служба општих 

послова

 

Одељење возног 

парка

 

 Одсек за односе са 

   корисницима    

   услуга, трећим  

   лицима и за 

   фактурисање

 

ЦЕНТАР ЗА ЕНЕРГЕТСКУ 

ЕФИКАСНОСТ У 

ЗГРАДАРСТВУ

 

Одељење хигијене

 

      РЕОН I, II и III

     Одељење за  

     чишћ.димовод. и

     вентилац. отвора 

Одељење за 

чишћ.ложишн.апар.,  

вентил..уређ.,клима

,вентил., бојлера и 

противструј. aпар.-

измењивача

 

Одељ. за 

чишћ.уређ. и 

опреме за одвод 

масних испарења и 

праћење рада гасн. 

котлар. и грејања у 

објектима
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3. ПСНПВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРПГРАМА ППСЛПВАОА ЗА 2015. ГПДИНУ 
 
 

Финансијске прпјекције ЈКП „Стан“ Нпви Сад ппшивају на следећим прпрашунима, на месешнпм 
нивпу, на бази важећих цена на дан 30.09.2014. гпдине. 
 

1. Укупан брпј заппслених 275 
2. Прпсешна брутп II зарада пп заппсленпм 64.112,00 РСД 
3. Укупна маса брутп зарада и накнада са припадјућим ппрезима и дппринпсима на 

месешнпм нивпу 17.630.816,00 РСД 
4. Текући трпщкпви и расхпди 34.325.833,00 РСД 
5. ПДВ на месешнпм нивпу 6.068.000,00 РСД 

 
           Табела бр.1 Финансијска пројекција  за 2015. годину         

 

ППИС 2015 

ПРИХПДИ ПД ПДРЖАВОА ЗГРАДА – кредити 24.000.000 

ПРИХПДИ ПД ПДРЖАВОА ЗГРАДА – фиксни 140.400.000 

ПРИХПДИ ПД ПДРЖАВОА ЗГРАДА – прпменљиви 42.000.000 

ПРИХПДИ ПД ПДРЖАВОА ЗГРАДА – ппслпвни прпстпр 52.800.000 

ПРИХПДИ ПД ПДРЖАВОА ЗГРАДА – спремаое  8.400.000 

ПРИХПДИ ПД ПДРЖАВОА ЗГРАДА – димнишарина 93.600.000 

ЈАВНА РАСВЕТА 60.000.000 

ПСТАЛИ ПРИХПДИ 92.050.000 

УКУПНИ ПРИХПДИ: 513.250.000 

ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАППСЛЕНИХ са припадајућим  
дппринпсима 

224.960.000 

ТРПШКПВИ МАТЕРИЈАЛА, ГПРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 96.317.000 

ТРПШКПВИ ПРПИЗВПДНИХ УСЛУГА 22.520.000 

ТРПШКПВИ АМПРТИЗАЦИЈЕ 19.380.000 

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРПШКПВИ 30.306.000 

ФИНАНСИЈСКИ РАСХПДИ 19.427.000 

УКУПНИ РАСХПДИ 412.910.000 

ДПБИТ ПРЕ ПППРЕЗИВАОА 100.340.000 

 
 
3.1. Прпцена физичкпг пбима активнпсти у 2014. гпдини 

 
Прпцеоени брпј  угпвпра  п пдржаваоу са 1.536 скупщтина станара на крају 2014. гпдине 
представља смаоеое пд 19% у пднпсу на брпј угпвпра са скупщтинама станара предвиђен 
Прпгрампм ппслпваоа за 2014. гпдину. 
  
Прпцеоени брпј угпвпра п пдржаваоу лифтпва на крају 2014. гпдине пд 477 угпвпра представља 
смаоеое пд 29% у пднпсу брпј угпвпра п пдржаваоу лифта предвиђен Прпгрампм ппслпваоа за 
2014. гпдину. 
 
Прпцеоени брпј угпвпра п пдржаваоу уређаја за ппдизаое притиска впде у стамбеним зградама 
на крају 2014. гпдине пд 513 угпвпра  представља смаоеое пд 27% у пднпсу брпј угпвпра п 
пдржаваоу уређаја за ппдизаое притиска впде предвиђен Прпгрампм ппслпваоа за 2014. гпдину. 
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Прпцеоени брпј угпвпра п пдржаваоу зграда привредних субјеката  на крају 2014. гпдине пд 150 
угпвпра представља смаоеое пд 7% у пднпсу на брпј угпвпра п пдржаваоу зграда привредних 
субјеката предвиђениих Прпгрампм ппслпваоа за 2014. гпдину. 
Непствариваое циљева утврђених Прпгрампм ппслпваоа за 2014. гпдину ппследица су пре свега 
изузетнп тещке финансијске ситуације услпвљене дугптрајнпм блпкадпм  ппслпвних рашуна  
предузећа (15 месеци блпкаде), а самим тим и немпгућнпщћу изврщаваоа преузетих пбавеза 
према  купцима нащих услуга и исппрушипцима дпбара кап и низак нивп мптивисанпсти заппслених 
услпвљен исплатпм минималне зараде тпкпм шитаве гпдине кап једнпм пд мера из прпграма 
финансијске кпнсплидације. У 2014. гпдини спрпведен је и прпграм рещаваоа вищка заппслених 
(75 заппслених је напустилп предузеће) шиме је ствпрена здрава пснпва за нпрмализацију 
ппслпваоа у 2015.гпдини. 
 
Тпкпм 2014. гпдине наставилп се са  делатнпщћу пдржаваоа јавне расвете на теритприји Града 
Нпвпг Сада и приградским насељима кпје су уведене у 2013. гпдини шиме се дппринелп пшуваоу 
тржищне ппзиције предузећа.  
 
      3.2.    Прпцена финансијских ппказатеља за 2014. гпдину  

3.2.1. Биланс стаоа на дан 31.12.2014. план и процена 

Прпгрампм ппслпваоа ЈКП „Стан“-а за 2014. гпдину планирана је брутп дпбит у изнпсу пд 

70.683.000,00 динара. Прпјектпвна је дпбит за 2014. гпдину у изнпсу пд 13.291.000,00 динара. 

Схпднп тпме, прпјектпвана ппзиција губитак изнад висине капитала умаоена је за гпре наведену 

дпбит за 2014. гпдину, а у истп време и за кпрекцију губитка изнад висине капитала пп пснпву прве 

примене МСФИ за МСП. 

Прилог  3.2.1. – БИЛАНС СТАОА на дан 31.12.2014. 

3.2.2. Биланс успеха у перипду 01.01.2014.-31.12.2014. план и процена 

За 2014. гпдину прпцеоује се брутп дпбит у изнпсу пд 13.291.000,00 динара шиме није пстварен 

план за 2014. гпдину, кпји је предвиђап брутп дпбит пд 70.683.000,00 динара. Прпјектпвана нижа 

брутп дпбит за 2014. гпдину у пднпсу на план највећим делпм је ппследица смаоеоа ппслпвних 

прихпда за 6% кап и ппвећаоа финансијских расхпда. Ппвищени финансијски расхпди резултат су 

великим делпм виспких трпщкпва валутне клаузуле, кпја ппред текућег расхпда саджи и расхпд пп 

пснпву валутне клаузуле разгранишене у ранијем перипду, а щтп је у складу са првпм применпм 

МСФИ за МСП. Финансијски расхпди изнад планиранпг нивпа јпщ су резултат непланираних камата 

пп јавним прихпдима и камата пп банкарским кредитима услпвљених нереализацијпм 

реппргарама са Ппрескпм управпм и банкама какп је првпбитнп билп предвиђенп са 01.01.2014. 

гпдине већ 01.04.2014, пднпснп 01.07.2014. гпдине. 

Прилог 3.2.2. – БИЛАНС УСПЕХА у перипду 01.01.2014.-31.12.2014. 

 

3.2.3. Извештај п тпкпвима гптпвине у перипду 01.01.2014.-31.12.2014. план и процена 

Блпкада рашуна пд стране Ппреске управе за пбавезе пп јавним прихпдима из ранијег перипда 

знашајнп је птежала измиреое пбавеза према ппверипцима. Априла месеца 2014. гпдине пптписан 

је угпвпр п репрпграму ппрескпг дуга са Ппрескпм управпм, кап и јула месеца репрпграм са 

банкама у вези пбавеза пп банкарским кредима шиме су се ствприли услпви за деблпкаду рашуна и 

нпрмалнп функципнисаое предузећа. С пбзирпм на наведене пкплнпсти није дпщлп дп испуоеоа 

плана у ппгледу прилива и пдлива средстава на рашунима ЈКП „Стан“. 

Прилог 3.2.3 – ИЗВЕШТАЈ П ТПКПВИМА ГПТПВИНЕ у перипду 01.01.2014.-31.12.2014. 
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4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ПБИМ АКТИВНПСТИ ЗА 2015. ГПДИНУ 
 
 

ЈКП „Стан“ има склппљен угпвпр п пдржаваоу са 1.536 скупщтина станара щтп пбухвата 33.953 
стамбене јединице укупне ппврщине 1.710.614m². У склппу истих стамбених зграда пдржава се и 
1.904 лпкала ппврщине 101.185m².  ЈКП „Стан“ има закљушене угпвпре за спремаое заједнишких 
делпва зграде са 240 скупщтине станара а укупна ппврщина за спремаое изнпси 76.573,02m². У 
2015. гпдини се пшекује да ће се јашаоем маркетинщких активнпсти склппити угпвпри п пдржаваоу 
са 40 нпвих скупщтина станара кпје или су имале закљушене угпвпре са кпнкурентским 
предузећима или уппщте нису имале закљушен угпвпр п пдржаваоу.  
 
ЈКП „Стан“ пдржава димоаке у 151.967 стамбених пбјеката укупне ппврщине 9.399.722m², кап и 
димоаке 16.120 лпкала укупне ппврщине 3.975.271 m².   
 
ЈКП „Стан“ пдржава 477 лифта пд пкп 1.450 лифтпва у Граду пд шега пдржава 448 лифта за 
скупщтине станара и 31 лифт за трећа лица. У плану је да се тпкпм 2015. гпдине брпј пдржаваних 
лифтпва ппвећа за 30, склапаоем 20 нпвих угпвпра са скупщтинама станара и 10 нпвих угпвпра са 
привредним субјектима. Знашајан прпблем при пдржаваоу лифтпва је шиоеница да је прпсешна 
старпст лифтпва у Граду прекп 30 гпдина. Свим распплпживим људским ресурсима се трудимп да 
исти буду у функципналнпм стаоу али шиоеница да је шак 35% лифтпва већ требалп генералнп 
ремпнтпвати, а да власници станпва немају мпгућнпсти за пвакп велике финансијске ппдухвате, 
знашајнп птежава наще наппре.  
 
ЈКП „Стан“ пдржава 513 уређаја за ппдизаое притиска впде (хидрпфпри, хидрпцели, фреквентни 
регулатпри) у стамбеним зградама. У 2015. гпдини се пшекује ппвећаое пвпг брпја за 30 крпз 
склапаое нпвих угпвпра п пдржаваоу хидрпфпра и хидрпцела кап и уградоу нпвих фреквентних 
регулатпра. Пбезбеђеое адектватнпг притиска впде је генералнп прпблем свих зграда нарпшитп 
станпва изнад 2. спрата, а прпблем је дпдатнп изражен у летоем перипду. Трудимп се да 
скупщтинама станара ппмпгнемп у рещаваоу пвпг прпблема такп щтп кредитирамп ппправке и 
замене истих. 
 
У 2015. гпдини планира се развијаое ппслпва у вези уградое и пдржаваоа интерфпнских уређаја  и 
других електрп инсталација.  
 
ЈКП „Стан“ пдржава 150 зграда привредних субјеката. У 2015. гпдини се планира веће ангажпваое 
капацитета на пдржаваоу ппслпвних прпстпра путем склапаоа 10 нпвих угпвпра. 
 
ЈКП „Стан“ је у прптеклих пет гпдине ппстигап велики напредак у пбласти прпјектпваоа и 
пдржаваоа гасних инсталација, ппреме и пумпи. Чиоеница да велики брпј нпвпизграђених зграда 
кпристи управп пвакав вид грејаоа представља велику ппслпвну щансу за ЈКП „Стан“. 
 
У 2015. гпдини се пшекује већа ангажпванпст на извпђеоу радпва на сппљним делпвима зграда уз 
ппмпћ дизалица са кпрппм кап и већа ангажпванпст рада са рпвпкппашем.  
 
У 2015. гпдини се пшекује и ппвећаое пбима активнпсти на пдржаваоу јавне расвете  на теритприји 
Града Нпвпг Сада, кап и ппвећаое пбима активнпсти везанп за ппслпве пдржаваоа јавних устанпва 
на теритприји Града Нпвпг Сада.  
 
Пдлукпм п димнишарским услугама Града Нпвпг Сада 2013. гпдине врщеое димнишарских  услуга 
на теритприји Града Нпвпг Сада и пкплине ппверенп је ЈКП „Стан“-у. На тај нашин је прпщирена 
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ппнуда услуга ЈКП „Стан“-а, а пбзирпм на шиоеницу да је ЈКП „Стан“ уједнп и јединп јавнп 
предузеће кпје пбавља пву делатнпст.. 
 
 
 

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ППКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГПДИНУ 
 
 

5.1.  Биланс стаоа – план са стаоем на дан 31.12.2015.гпдине 

Планпм за 2015. гпдину, предвиђа се брутп дпбит у изнпсу пд 100.340.000,00 динара на гпдищоем 
нивпу шиме се истпвременп смаоује ппзиција губитка изнад висине капитала за исти изнпс. 
Планпм за 2015. гпдину предвиђа се смаоеое пбавезе према Ппрескпј управи за ппрезе и 
дппринпсе из ранијег перипда пп пснпву склппљенпг репрпграма са Ппрескпм управпм у изнпсу пд 
57.120.000,00 динара на гпдищоем нивпу. Пвим прпгрампм ппслпваоа такпће је планиранп 
смаоеое пбавезе пп пснпву запсталих зарада из ранијег перипда у изнпсу пд 66.580.000,00 динара 
на гпдищоем нивпу, шиме се ппзиција пстале краткпрпшне пбавезе смаоује за гпре наведене 
изнпсе. У складу са склппоеним репрпгрампм са банкама за 2015. гпдину је планиранп смаоеоа 
ппзиције пбавезе пп пснпву банкарскпг кредита у изнпсу пд 18.892.000,00 динара. 
Прилог 5.1.  – БИЛАНС СТАОА на дан 31.12.2015. 
 

5.2. Биланс успеха – план у перипду 01.01.2015.-31.12.2015.гпдине 
У 2015. гпдини планира се ппвећаое ппслпвних прихпда за 24%  и ппвећаое ппслпвних расхпда за 
13% у пднпсу на реализацију 2014. гпдине с пбзирпм да су се деблпкадпм рашуна стекли услпви за 
нпрмалнп ппслпваое предузећа и ппвећаое пбима активнпсти у пднпсу на предхпдну гпдину. 
Репрпграми са банкама пмпгућили су редпвнп сервисираоа пбавеза пп банкарским кредитима щтп 
је пружилп мпгућнпст да се планирају нижи финансијски расхпди за 32% у пднпсу на реализацију у 
2014. гпдини.  
Планирају се зараде тпкпм 2015. гпдине на приближнп истпм нивпу у пднпсу на реализацију 2014. 
гпдине. Захваљујући спрпвпђеоу Прпграма вищка заппслених у предузећу  у нпвембру 2014. 
гпдине, а самим тим и смаоеоу брпја заппслених стекли су се услпви да се исплаћују веће 
прпсешне зараде пп заппсленпм тпкпм 2015. гпдине у пднпсу на 2014. гпдину када су исплаћиване 
минималне зараде. 
Прилог 5.2.  – БИЛАНС УСПЕХА у перипду 01.01.2015.-31.12.2015. 
 

5.3. План дпбити за 2015.гпдине 
Прпграм ппслпваоа за 2015. гпдину предвиђа да се пстварена брутп дпбит у 2015. гпдини у изнпсу 
пд 100.340.000,00 динара искпристи за ппкриће губитка из ранијег перипда. 
 

5.4. Извештај п тпкпвима гптпвине – план у перипду 01.01.2015.-31.12.2015.гпдине 
У 2015. гпдини планира се ппвећаое прилива из ппслпвне активнпсти за 25% и ппвећаое пдлива из 
ппслпвне активнпсти за 14% у пднпсу на прпјекцију за 2014. гпдину. Стаое гптпвине на крају 2015. 
гпдине планира се у изнпсу пд 22.069.000,00 динара. 
Прилог 5.4. – ИЗВЕШТАЈ П ТПКПВИМА ГПТПВИНЕ у перипду 01.01.2015.-31.12.2015. 
 

5.5. Субвенције  
Бучетпм Града Нпвпг Сада за 2015. гпдину нису планиране  субвенције за ЈКП „Стан“.  
Прилог 5.5. – СУБВЕНЦИЈЕ   
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6. ППЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАППШЉАВАОА 
 
 

6.1. Трпшкпви заппслених 
 

Планирана маса зарада пвим Прпгрампм ппслпваоа ЈКП „Стан“ за 2015. гпдину пд 224.957.792,00 
динара расппређује се на: 

- 211.569.792,00 динара – зараде и накнаде зараде заппслених са припадајућим ппрезпм и 
дппринпсима 

- Наканде пп угпвпру п делу – 780.000,00 динара. 
- Накнаде шланпвима надзпрнпг пдбпра – 1.424.000,00 динара. 
- Превпз заппслених на ппсап и са ппсла – 7.200.000,00 динара. 
- Накнаде за службени пут – 1.084.000,00 динара. 
- Јубиларне награде – 1.700.000,00 динара. 
- Ппмпћ радницима и ппрпдицама радника – 1.200.000 

Прилог 6.1. – ТРПШКПВИ ЗАППСЛЕНИХ   
 

6.2. Динамика заппшљаваоа  
 

Прпгрампм ппслпваоа за 2015. гпдину, планиранп је да ће тпкпм 2015. гпдине брпј заппслених 
бити на истпм нивпу кап и на крају 2014. гпдине, тј. 275 заппслена, с пбзирпм да је захваљујући 
реализацији Прпграма вищка заппслених крајем 2014. гпдине дпщлп дп смаоеоа заппслених и 
свпђеоа брпја заппслених на пптималан брпј у складу са нпвпм систематизацијпм радних места. 
 Прилог 6.2. – ДИНАМИКА ЗАППШЉАВАОА   
 

6.3. Планирана структура заппслених 
 

Пбзирпм да је претежна делатнпст ЈКП „Стан“-а пстали инсталаципни радпви у грађевинарству 
највећи брпј заппслених шине заппслени са средопм струшнпм спремпм (109) и квалификпвани 
радници (86), пни заједнп представљају 70% пд укупнпг брпја заппслених. Иста структура 
заппслених се планира и у 2015. гпдини. 
Планирана прпсешна старпст заппслених у 2015. гпдини је 45 гпдина старпсти.  
У 2015. гпдини највећи брпј заппслених биће у категприји 10 дп 15 гпдина раднпг стажа и тп 67 
заппслених, тј. 24% пд укупнпг брпја заппслених. 
Прилог 6.3. – ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАППСЛЕНИХ 

   
6.4. Пбрачун и исплата зарада у 2015. гпдини 

 
Пвим Прпгрампм ппслпваоа, а у складу са Закпнпм п привремнпм уређеоу пснпвица за пбрашун и 
исплату зарада кпд кприсника јавних средстава предвиђена су средства за уплату у бучет 
Републике Србије, и тп у изнпсу пд 1.820.278,00 динара на месешнпм нивпу. 
Прилог 6.4. – ПБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА у 2015. гпдини 

 
6.4.1.1. Заппсленпст пп месецима за 2014. и 2015. гпдину 

 
Тпкпм 2014. гпдине, а у сврху реалиизације Прпграма рещаваоа вищка заппслених у предузећу и 
дпвпђеоа предузећа у ппзицију да мпже тржищнп да ппслује дпщлп је дп свпђеое 
систематизпваних брпја радних места са првпбитних 463 на пптималних 275. Ппступак је текап у 
складу са упуствима Радне групе уз ппщтпваое пднпса 85:15 прпизвпдних и непрпизвпдних 
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систематизпваних радних места. Прпјектује се заврщетак 2014. гпдине са 275 заппслена и тп 268 на 
непдређенп и 7 на пдређенп. Исти брпј заппслених се планира и тпкпм 2015. гпдине. 
Прилог 6.4.1.1. – ЗАППСЛЕНПСТ ПП МЕСЕЦИМА за 2014. и 2015. гпдину 
 

6.4.1.2. Исплаћена маса зарада, брпј заппслених и прпсечна зарада пп месецима за 2014. и 
2015. гпдину 

 
У 2014. гпдини исплаћена је маса брутп 2 зарада (маса нетп зарада са припадајућим ппрезима и 
дппринпсима на терет заппсленпг и на терет ппслпдавца) у изнпсу пд 174.603.705 динара за  
једанаест месеци за 348 заппслена у прпсеку. Исплата зарада за децембар месец 2014. гпдине кап 
и регрес за 2014. гпдину планирана је за 2015. гпдину. Прпсешна исплаћена брутп 2 зарада пп 
заппсленпм на нивпу целпг предузећа изнпсила је 45.606,00 (ппслпвпдствп 116.821) динара у 2014. 
гпдини. У 2014. гпдини исплаћиване су минималне зараде  изузев ппслпвпдства. 
 
 

Планирана маса брутп 2 зарада у 2015. гпдини изнпси 211.569.792,00 динара за 275 заппслена, такп 
да ће планирана  прпсешна брутп 2 зарада у 2015. гпдини изнпсити 64.112,00 динара. У масу зарада 
укалкулисан је тппли пбрпк и регрес за гпдищои пдмпр за 2015. гпдину у дванаест једнаких 
месешних рата.   
Прилог 6.4.1.2. – ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗАРАДА, БРПЈ ЗАППСЛЕНИХ И ПРПСЕЧНА ЗАРАДА ПП МЕСЕЦИМА ЗА 
2014. и 2015. гпдину 

 
6.5. Планиране накнаде чланпвима Надзпрнпг пдбпра 

 
Накнаде шланпвима  Надзпрнпг пдбпра у 2015. гпдини, планиране су у складу са пдлукпм 
Скупщтине Града Нпвпг Сада и тп 25.000,00 динара нетп или 39.557,00 брутп пп шлану.  
Прилог 6.5. – ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНПВИМА НАДЗПРНПГ ПДБПРА. 
 
 
 
 

7. УЛАГАОА у 2015. гпдини 
 

У 2015. гпдини ЈКП „Стан“ планира улагаоа у виду текућег пдржаваоа и тп углавнпм из сппствених 
средстава ( 87 % ), а маоим делпм из Бучета Града Нпвпг Сада 60.000.000,00 динара и тп везанп за 
јавну и  свешану расвету Града Нпвпг Сада ( 13 % ). ЈКП „Стан“ не планира капитална и инвестиципна 
улагаоа тпкпм 2015 гпдине.  
Прилог 7.1. – ПЛАН РЕДПВНПГ ПДРЖАВАОА у перипду 2015. дп 2017. гпдине 
 
 

8. ЗАДУЖЕНПСТ 
 

8.1. Кредитна задуженпст  
 

Предузеће има пбавезу према дпмаћим кредитприма пп пснпву дугпрпшних кредита и тп кпд 
Кпмерцијалне банке и АИК банке. За 2015. гпдину планира се птплата ануитета и тп кпд 
Кпмерцијалне банке самп камате дп јула с пбзирпм да Репрпграм дуга пп наведенпм кредиту 
предвиђа грејс перипд за главницу  дп јула 2015. гпдине. Кпд АИК банке се планира тпкпм 2015. 
гпдине измиреое пбавеза пп ануитетима кпји садрже и главницу и камату. 
Прилог 8.1. – ПЛАН ДПСПЕЋА КРЕДИТНИХ ПБАВЕЗА И ПЛАН ПТПЛАТА У 2015. ГПДИНИ ПП               
                       КРЕДИТПРИМА. 



11 
ПРПГРАМ ППСЛПВАОА ЈКП „СТАН“ ЗА 2015. ГПДИНУ 

 
8.2. Неизмирена дугпваоа и ненаплаплаћена пптраживаоа 

 

Структуру неизмирених пбавеза највећим делпм шине пбавезе пп јавним прихпдима из ранијег 
перипда, пбавезе према дпбављашима, кап и пбавезе према заппсленима. Прпграм ппслпваоа за 
2015. гпдину предвиђа наставак смаоеоа пбавеза пп јавним прихпдима у складу са Репрпгрампм 
са Ппрескпм управпм, дпк су са заппсленима пптписани сппразуми п измиреоу пбавеза пп пснпву 
запсталих зарада на рате у перипду 2015-2016. гпдине. 
Планира се да ппред наплате текућих пптраживаоа у щтп већем прпценту дпђе дп наплате 20%  
старих пптраживаоа.  
Прилог 8.2. – НЕНАПЛАЋЕНА ППТРАЖИВАОА И НЕИЗМИРЕНЕ ПБАВЕЗЕ.  
 
 
 
 

9. НАБАВКЕ у 2015. гпдини 
 
 
 

9.1. Планирана финансијска средства за набавку дпбара, радпва и услуга за пбављаое 
делатнпсти – текуће пдржаваое без ПДВ-А 

 
Из сппствених средстава планирају се финансијска улагаоа за набавку дпбара, радпва и услуга за 
пбављаое делатнпсти – текуће пдржаваое и тп у:  

-  дпбра у вреднпсти пд 97.767.000,00 динара, 
-  услуге у вреднпсти пд 24.200.000,00 динара.  

 Пвим улагаоима ће се пбезбедити материјална пснпва за даљи развпј. 
Прилог 9.1.  – ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДПБАРА, РАДПВА И УСЛУГА ЗА          
                       ПБАВЉАОЕ ДЕЛАТНПСТИ – текуће пдржаваое 
 

 
9.2. Средства за ппсебне намене 

 
У 2015. гпдини планирани изнпси за репрезентацијију, рекламу и прппаганду су у складу са 
дпнетим смерницама Министарства. 
Прилог 9.2. – СРЕДСТВА ЗА ППСЕБНЕ НАМЕНЕ. 
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10.    ФИНАНСИЈСКИ РАЦИП ИНДИКАТПРИ КАП МЕРИЛП ЕФИКАСНПСТИ ППСЛПВАОА   
   ПРЕДУЗЕЋА 

 
 
Индикатпри ликвиднпсти се кпристе за прпцену сппспбнпсти предузећа да удпвпљи краткпрпшним 
пбавезама. 
                                                                                                                                                     2014.                       2015. 

ИНДИКАТПР 
ЛИКВИДНПСТИ 

Ппщта ликвиднпст 
пбртна средства  148.016 

0,22 
145.276 

0,25 
краткпрпшне пбавезе  687.078 565.928 

Убрзана ликвиднпст 
пбртна средства- залихе  130.926 

0,19 
128.176 

0,22 
краткпрпшне пбавезе  687.078 565.928 

 
Oпщти индикатрп ликвиднпсти планиран за 2015. гпдину изнпси 0,25 и ппказује релативан пднпс 
између пбртних средства и краткпрпшних пбавеза. Пптимална вреднпст пвпг индикатпра требалп 
би да буде > 1,5 : 1 (пбртна средства : краткпрпшне пбавезе). Ппщти ппказатељ ликвиднпсти пд 0,25 
указује на тп да ЈКП „Стан“ са кпефицијентпм маоим пд пптималнпг има прпблема на плану 
ликвиднпсти, уз наппмену да у структури краткпрпшних пбавеза знашајан изнпс шине пбавезе за 
камате пп Јавним прихпдима кпје ће бити птписане кад се за тп стекну услпви, тј. измири главница 
дуга у предвиђенпм рпку у складу са склппљеним Репрпгрампм са Ппрскпм управпм. 
 
 
 
Ппказатељи задуженпсти кпристе се за прпцену финасијскпг ризика предузећа, пднпснп 
индикатпри мере степен задуженпсти предузећа.   
                                                                                                                        2014.                     2015. 

ИНДИКАТПР 
ЗАДУЖЕНПСТИ 

Задуженпст 
укупни дуг  884.610 

2,96 
763.373 

2,85 
укупна средства  298.824 267.675 

Кпефицијент 
ппкрића камате 

ЕБИТ  41.509 
1,47 

119.767 
6,16 

расхпди камате  28.218 19.427 

 
Штп је већи пднпс дуга и импвине вићи је финансијски ризик. Пп правилу би вреднпст 
кпефицијента задуженпсти требала бити 0,5 или маоа. 
Ппжељним се сматра щтп већи пднпс кпд кпфицијента ппкрића камате, јер је у тпм слушају маоа 
ризишнпст ппдмириваоа пбавеза пп дпспелим каматама. 
 
 
Индикатпри активнпсти ппслпваоа мере кпликп ефикаснп предузеће упптребљава свпје ресурсе. 
 
                                                                                                                                      2014.                     2015. 

ИНДИКАТПРИ 
АКТИВНПСТИ 

Прпсешан перипд 
држаоа залиха 

прпсешне залихе 
x 365 

21.198 
19 

17.100 
11 

прихпд пд прпдаје 412.913 512.050 

Прпсешан перипд 
наплате 

пптраживаоа 

прпсешни салдп купаца 
x 365 

108.087 
96 

107.180 
73 

прихпд пд прпдаје 412.913 512.050 

Прпсешан перипд 
плаћаоа пбавеза 

пбавезе према дпбављашима 
x 365 

174.650 
154 

164.198 
117 

прихпд пд прпдаје 412.913 512.050 

Искприщћенпст 
фиксних средстава 

прихпд пд прпдаје  412.913 
3,12 

512.050 
4,28 

нетп фиксна средства  132.475 119.630 

Искприщћенпст 
укупних средстава 

прихпд пд прпдаје  412.913 
1,38 

512.050 
1,91 

укупна средства  298.325 267.675 
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С пбзирп да је у 2014. гпдини бип дпста дугашак прпсешан перипд држаоа залиха мпже се 
закљушити да предузеће има на залихама деп старих залиха кпје се не кпристе. У 2015. гпдини 
требалп би се впдити рашуна да се залихе набављају у пптималним ппручбинама кпје ће бити 
благпвременп пласиране, уз налажеое дпбављаша за набавку истпг материјала уз нижу набавну 
цену. Требалп би прпверити да ли се мпже набавити јефтинија замена за ппједине врсте 
материјала, али да тп не умаоује квалитет пружених услуга.  
Прпсешан перипд наплате пптраживаоа пд купаца је дпста дугашак, те се стпга мпже закљушити да 
предузеће има прпблем с наплатпм, кап и тп да је један деп пптраживаоа сумоивпг квалитета кпје 
би требалп дати на исправку пптраживаоа или директнп птписати. У 2015. гпдини требалп би 
убрзати наплату пптраживаоа и тп путем пдпбреоа каса скпнта, скраћеоем кредитнпг перипда 
купцима и ефикаснијпм пплитикпм наплате пптраживаоа.  
Прпсешан перипд плаћаоа пбавеза према дпбављашима тпкпм 2014. гпдини је бип дпста дугашак с 
пбзирпм на финансијске пптещкпће предузећа. У 2015. гпдини планира се скраћеое рпка 
измиреоа пбавеза према дпбављашима, тј. ппщтпваое датума дпспећа. Уместп пдлагаоа плаћаоа 
пбавеза требалп би кпристити ппнуђени каса скпнтп, с пбзирпм да трпщкпви прппущтаоа каса 
скпнта на гпдищоем нивпу мпгу бити знашајни. 
 
 
 
Индикатпри рентабилнпсти ппказују укупни ефекат ликвиднпсти, управљаоа импвинпм и дугпм на 
мпгућнпст пствареоа прпфита. 
               
                                       2014.                   2015.      

ИНДИКАТПРИ 
РЕНТАБИЛНПСТИ 

Прпфитна брутп 
маргина 

укупна дпбит  13.291 
0,03 

100.340 
0,19 

прихпд пд прпдаје  412.913 512.050 

ЕБИТ маргина 
ЕБИТ  42.139 

0,08 
119.767 

0,23 
укупан прихпд  483.467 513.250 

ЕБИТДА маргина 
ЕБИТДА  61.539 

0,12 
139.147 

0,27 
укупан прихпд  483.467 513.250 

У 2015. гпдини планиранп је ппвећаое рентабилнпсти у пднпсу на прпјектпвану реализацију 2014. 
гпдине. 
 
 
Индикатпр екпнпмичнпсти мери пднпс прихпда и расхпда и ппказује кпликп се прихпда пствари 
пп једниници расхпда. Пп правилу ппказатељ би требалп бити већи пд један, пднпснп, щтп је већи, 
тп се вище прихпда пстварује на једницу расхпда.  
                    2014.                       2015.      

ИНДИКАТПР 
ЕКПНПМИЧНПСТИ 

Екпнпмишнпст 
ппслпвоа 

ппслпвни прихпди   475.657 
1,20 

513.250 
1,30 

ппслпвни расхпди  395.227 393.483 

  
 
Индикатпр прпдуктивнпсти  - пднпс кплишине пстваренпг аутпута и кплишине улпженпг инпута. 
Прпдуктивнпст мери ефикаснпст прпизвпдое.        
                       2014.                     2015.      

ИДИКАТПР 
ПРПДУКТИВНПСТИ 

Јединишни трпщкпви 
рада 

брутп зарада и лишни 
расхпди  265.070 0,55 224.960 0,44 

укупан прихпд  483.467 513.250 

Прпдуктивнпст рада 
прихпд пд прпдаје  412.913 

1.187 
512.050 

1.862 
брпј заппслених  348 275 
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За ппстизаое бпље ефикаснпсти ппслпваоа предузећа неппхпднп је сам прпцес пружаоа услуга 
скратити и тп бпљпм прганизацијпм ппсла, птклаоаоем ускпг грла и системпм награђиваоа 
заппслених пбезбедити већу мптивацију, а сами тим и већу ефикаснпст заппслених у предузећу. 
  

11.  УПРАВЉАОЕ РИЗИЦИМА 
 

Свпт анализа 
 

 Преднпсти 
  
-    разнпврснпст услуга 
-    савремена ппрема и алати 
-    квалификпвана радна снага и   
     квалитет услуга 

 Слабпсти 
  
-   ппјединашнп низак нивп прпдуктивнпсти 
-   скрпман нивп квалитета услуга 
  

 Шансе 
  
-    нпвпизграђени стамбени пбјекти 
-    пдржаваое ппслпвних пбјеката града 
      Нпвпг Сада 
-    ппдизаое квалитета услуга 

 Ризици 
  
-   раслпјаваое тржищта (пад куппвне  
    мпћи) 
-   финансијска недисциплина 
-   неизврщаваое угпвпрених пбавеза 
-   нелпјална кпнкуренција 

 
Стратегија преднпсти и щанси ЈКП „Стан“-а је да стекне бпљу ппзицију на тржищту. 
 

12.  ПРИЛПЗИ 
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Прилог 5.5. - СУБВЕНЦИЈЕ   
Прилог 6.1. - ТРПШКПВИ ЗАППСЛЕНИХ, 
Прилог 6.2. - ДИНАМИКА ЗАППШЉАВАОА, 
Прилог 6.3. - СТРУКТУРА ЗАППСЛЕНИХ, 
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МЕСЕЦИМА ЗА 2014. и 2015. гпдину, 
Прилог 6.5. - ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНПВИМА НАДЗПРНПГ ПДБПРА, 
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Прилог 8.2. - НЕНАПЛАЋЕНА ППТРАЖИВАОА И НЕИЗМИРЕНЕ ПБАВЕЗЕ, 
Прилог 9.1. - ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДПБАРА, РАДПВА И УСЛУГА ЗА 
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