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Obrazloženje predloženog programa poslovanja za 2022. godinu 

 
Приликом израде програма коришћен је Закон о Јавним предузећима, 

Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно 
зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Закон о 
буџетском систему а у свему према Уредби о утврђивању елемената годишњег 
програма пословања за 2022. годину, са обрасцима за израду програма 
пословања. Такође се овај програм придржава Ревидиране фискалне стратегије 
за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину.  

У наставку дајемо преглед значајнијих параметра који су садржани у 
предложеном програму пословања  и који битно на очекивања за његову 
реализацију.  

 Процена резултата пословања и других показатеља пословања за 2021. 
годину извршена је, као и ранијих година, на основу стварних пословних 
догађаја до 31.10.2021. године и на то је додата процена до краја године, 
уважавајући сазнања руководства о значајнијим приходима и расходима 
које ће се највероватније реализовати до краја године.  

 Из буџета СО Књажевац у претходном периоду нису добијане субвенције, 
тако да ни предложени план не садржи приходе по  овом основу. 

 ЈКП „Стандард“  је донео Дугорочни план пословне стратегије и развоја 
ЈКП Стандард за период 2017- 2027. године и у којима се сагледавају 
будући правци развоја, а у складу са политиком и стратешким 
документима СО Књажевац, створена је добра основа и смернице за 
израду свих планских документа у предузећу. У предстојећој години се 
очекује завршетак реализације уговора у оквиру друге фазе програма 
водоснабдевања и канализације у општинама средње величине Програма 
5 KFW банке. 

 План је базиран на пројекцији Буџета Општине Књажевац за 2022. годину 
у делу опредељених средстава за одржавање чистоће на површинама 
јавне намене и одржавање јавних зелених површина у укупном износу од 
46.000.000,00 дин са ПДВ-ом. 

 У плану пословања за 2022. годину, предвиђено је повећање зараде 
радника за 6 % чиме је планирана вредност радног часа за исплату у нето 
износу од 198,74 динар (гарантована минимална зарада за 2022. годину 
износи 201,22 динара по часу што представља увећење од 9,4% у пдносу 
на 2021. годину). 

 Структура планираних прихода се базира на основу важеће одлуке о 
ценама осим у делу цена радног часа радника на пословима одржавање 
чистоће на површинама јавне намене и зелених површина.  
 

  



Образложење промена цена 

 
ЈКП „Стандард“ послује тржишно, односно обављањем својих поверених 

делатности и наплатом истих, остварује приходе који треба да покрију расходе 
предузећа за ту пословног годину.  

Формирање цена се калкулише, тако да сви расходовани трошкови 
сврстани у више категорија, служе као основ за добијање цене услуга, тако што 
се збир трошкова подели обимом производње (физички обим м3, м2, радни час 
и др.) и тако дође до потребне цене услуга, водећи рачуна да цене што реалније 
одсликавају збир свих категорија трошкова, водећи рачуна пре свега о 
пријемчивости цена према корисницима, како би исти те услуге могли и да плате. 

Све цене услуга ЈКП стандард се усвајају, односно даје сагласност на њих 
од стране оснивача- општине Књажевац. 

Последњих година (нарочито са појавом пандемије ковид-19) дошло је до 
глобалних поремећаја цена на светском тржишту, које су се одразиле и на 
прилике у нашој земљи, а и на само пословање нашег предузећа. 

Приметан је драстичн раст цена енергената (нафтних деривата, 
електричне енергије, гас и друго), хране и животних намирница (што директно 
проузрокује пад стандарда и раста цена на мало), грађевинског материјала 
(цемент, водоводни материјал, гвожђе и остало) са тенденцијом да се исти и у 
наредном периоду задржи, односно да се настави повећање цена истих, без 
могућности да све то добро испланира и укалкулише у формирању цене услуга. 

Из напред наведеног предлажемо повећање цена услуга, како би 
задржали ликвидност предузећа и испунили планиране активности за 2022 
годину.  

ЈКП „Стандард“ Књажевац није вршило повећање цена радног часа 
радника- непосредних извршилаца, као ни повећања цена рада механизације- 
машина и возила, од 2019. године, те је приликом израде Програма пословања 
за 2022. годину било неопходно извршити повећање цена. 

Са постојећим ценама радног часа радника не може се обезбедити ни 
бруто зарада за те групе радника, а нарочито цена радника на пословима 
одржавање чистоће на површинама јавне намене и зелених површина. 
Ангажовањем истих не може се обезбедити ни бруто зарада за ту групу радника, 
не рачунајући трошкове режије.  

У прилогу 1. су приказане вредности прихода које могу да остваре радници 
са постојећим ценама радног часа и расходи предузећа за њихове бруто зараде. 
Из овог прегледа је уочљиво да се са постојећим ценама радног часа не може 
покрити трошак њихових зарада и да је неопходно значајно повећати сатнину 
радника (и до 52%). У плану за 2022. годину смо укалкулисали повећање од 25% 
чиме би смо у овој години покрили део трошкова и чија би нова цена радног часа 
покрила трошкове зараде радника за минималну цену рада од 201,22 
динара/часу а која је у примени од 01.01.2022. године.  

На основу промене ценовника рада радника и механизације за обављање 
комуналних делатности потребно је извршити и промену свих ценовника за 
обављање делатности од општег интереса (интелектуалних услуга, 
грађевинских и занатских радова на изради прикључења корисника ВиК, услуга 
пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, услуге управљања и 
одржавања гробља и сахрањивање, услуге одржавање чистоће на јавним и 
зеленим површинама, услуге обезбеђења јавног осветљења као и радове на 
зимском и летњем одржавању путева).   
  



 
 
Како је 8.07.2017. године дошло до потписивања уговора између Немачке 

развојне банке, Министарства саобраћаја и инфраструктуре РС, СО Књажевца и 
ЈКП „Стандард“- Књажевац за почетак Фазе 2 у програму V „Програма 
водоснабдевања и канализације у општине средње величине у Србији“ чиме се 
преузела обавеза за усклађивањем тарифа по плану (тарифном моделу) који 
представља део Плана приоритетних инвестиција дефинисана студијом 
изводљивости. На основу резултата ажурираног тарифног модела за 2021. 
годину за снабдевање водом и одвођење отпадних вода (прилог 2.), потребно је 
повећати постојећу цену за 21,4 %. Ово повећање садржи и проценат инфлације 
за 2021. и 2022. годину. Уколико се не изврши промена тарифе ЈКП ће имати 
недостатак средстава у износу од 24.675.923,00 динара, и  који је неопходно 
покрити субвенцијом локалне самоуправе.  

Овим планом је предвиђено изједначавање тарифа за воду и канализацију 
како би се добили  део неопходних прихода (приближно 12.000.000,00 динара), 
што би било веома значајно, јер се са враћањем субвенционисаног кредита 
отпочиње у мају месецу 2022. године (шестомесечна рата износи 13.500.000,00 
динара).  

Просечно повећање за грађана за воду и канализацију износи 13,95%. 
(Повећање цене воде за грађане износи 9,8% а канализације близу 28%). Само 
изједначавање тарифа је обавеза која проистиче из Закона о комуналним 
делатностима (члан 25.). Треба напоменути да смо у претходном периоду 
значајно смањили разлику у цени воде за различите категорије потрошача (од 
1:3 до садашње 1:1,1).   

 

- Прилог 1-  Анализа зараде и трошкова радника 
- Прилог 2-  Резултати ажурирања тарифног модела 
 

 
 
ЈКП „Стандард“ Књажевац 
 
______________________ 



MOGUĆA ZARADA I TROŠKOVI RADNIKA NA ČIŠĆENJU JAVNIH 

POVRŠINA U 2021 GODINI 

PRIHOD – ZARADA RADNIKA 

- Satnina radnika na čišćenju javnih površina po cenovniku JKP Standard je = 280 din/h 

- Po preraspodeli ( prosečno godišnje) radnik ima 174 h/mesec 

Moguća zarada  

174 h x 280 din/h = 48.720,00 din/ mesec BRUTO 

Na nivou godine ( odbija se godišnji odmor) 22 – 25 dana prosečno – 1 mesec neto 

48.720,00 x 11 ( meseci efektivno) : 12 ( MESECI ZA GODINU) = 44.660,00 dinara mesečno/ na 

nivou cele godine 

DIREKTNI TROŠKOVI 

Bruto zarada radnika na čišćenju javnih površina  za SEPTEMBAR 2021 sa godinama radnog staža: 

Ime i prezime Godine radnog 
staža 

Broj sati u 
mesecu 

Bruto zarada sa porezima i 
doprinosima (Bruto II) 

Mikić Zoran 
 

35 176 70.042,02 

Stojković Dragoslav 
 

38 176 70.688,72 

Stojić Srđan 
 

5 176 63.574,97 

PROSEČNO 
 

26 176 68.101,90 

 

Troškovi HTZ opreme na nivou cele godine 22.686,00 din : 12 meseci = 1.890,00 din/mesec 

Troškovi alata (metle, lopate, kolica i dr.)                                                   =    775,00 din/mesec 

Troškovi goriva, energije i dr                                                                         =     200,00 din/mesec 

                                                                        Ukupno troškovi bez zarada:  2.865,00 din/mesec 

Ukupni prosečni troškovi preduzeća po radniku sa Bruto II zaradom i ostalim direktnim troškovima: 

Bruto II zarada sa porezima i doprinosima 
 

68.101,90 Din 

Direktni troškovi po radniku mimo zarada 
 

2.865,00 Din 

UKUPNO TROŠKOVI PO RADNIKU ZA SEPTEMBAR 2021 
 

70.966,90 Din 

  

Troškovi zarade radnika za minimalnu cenu rada od 
201,22 dinara/h, koja je u primeni od 01.01.2022. god. 

Bruto II Neto zarada 

 55.481,46 35.414,72 
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