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 ПРОГРАМ  ПОСЛОВАЊА

Садржај

     Уводни (текстуални) део.

   Финансијски план
• План прихода
• План расхода
• План инвестиционих улагања

1. План улагања у основна средства из сопствених средстава
2. План улагања у инвестиционе пројекте финансиран средствима оснивача

План зарада и других издатака везаних за ангажовање радне снаге
План зарада и издатака у 2013. (старозапослени)
План зарада и издатака у 2013. (новозапослени)
План зарада и издатака у 2013. (ванредне ситуације)
План зарада и издатака у 2013. (збирна табела)
План расхода по уговорима
Остала примања: отпремнине, солидарна помоћ, јубиларне награде итд.

     Резиме

                  Директор                 Председник управног одбора
   Борис Ивковић, дипл.екон, ср.                     Драган Чолић, дипл.инг, ср.     

 

Уводни део



Пословно име (пун назив): ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛОВОД"-ОБРЕНОВАЦ

Пословно име (скраћени назив):  ЈКП "ТОПЛОВОД"- ОБРЕНОВАЦ

Оснивач: Градска општина Обреновац

Надлежна филијала управе за трезор: Чукарица

Делатност:  Снабдевање паром и климатизација   

Шифра делатности:  3530

Матични број:          20233940

ПИБ:           104764767

Регистарски број:    6010627198

Седиште:   Обреновац,  Ул. Цара Лазара 3/1
Дирекција:                   Обреновац, Ул. Војводе Мишића 241



    Јавно комунално предузеће ''Топловод'' Обреновац основано је Одлуком Скупштине градске 
општине  Обреновац  од  01.12.2006.године,  на  основу  извршене  статусне  промене  издвајањем 
организационе целине радне јединице ''Грејање'' из Јавног комуналног предузећа ''Обреновац'' из 
Обреновца, ради оснивања посебног Јавног комуналног предузећа које ће обављати делатности 
од општег  интереса:  вршити  дистрибуцију  и  испоруку  топлотне  енергије  тарифним купцима, 
управљати  изграђеним  системом  за  дистрибуцију, планирати  даљи развој  система даљинског 
грејања  (СДГ) и  развијати  га  својим  и средстима оснивача,  према  усвојеним  годишњим 
плановима пословања.
      У ЈКП „Топловод“ Обреновац  пословне активности се обављају у:

- сектору контроле и управљања,
- сектору дистрибуције 
- сектору пројектовања и надзора
- служби за правне послове
- служби за економске послове
- комерцијалној служби
- служби информационих технологија 

ЗАКОНСКИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ У СКЛАДУ СА КОЈИМА ПОСЛУЈЕ
ЈКП „ТОПЛОВОД“ ИЗ ОБРЕНОВЦА 

 
     ЈКП „Топловод“ Обреновац послује у складу са следећим основним правним актима:

1. Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса 
2. Закон о комуналним делатностима 
3. Закон о средствима у својини Републике Србије 
4. Закон о енергетици 
5. Одлука о снабдевању града топлотном енергијом 

      
      Пословање ЈКП „Топловод“ Обреновац  финансира се из сопствених прихода, сем за један 
део инвестиционе градње (која ће се приказати посебном табелом у Програму пословања) где 
средства обезбеђује оснивач . 
 
Основне  програмске  претпоставке чине систем  циљева  и  задатака  из  средњорочног  и 
дугорочног плана (стратегије). На основу овога, тежиште рада ће бити на:

• одржању безбедне, поуздане, квалитетне и економичне дистрибуције и испоруке тплотне 
енергије прикљученим потрошачима

• повећању елемената из претходног става 
• стварању услова за прикључење нових потрошача на систем даљинског грејања (СДГ)
• унапређењу комплетног пословања припремом за увођењем стандарда квалитета 

пословања израдом правилника и процедура
• уређењу правних аката и норми
• стручном унапређењу кадрова
• одржавању финансијске дисциплине у извршавању законских и уговорних обавеза
• унапређивању организованости и доследном остваривању права запослених
• формирању изведеног стања комплетне инсталације и опреме СДГО
• сталном ажурирању базе свих прикључених потрошача
• омогућавању преласка на одрживи режим дистрибуције
• припреми за наплату по измереној потрошњи топлотне енергије (материјалној и 

нормативној)

      На основу досадашње инвестиционе политике, одређени су приоритети улагања у основна 
средства (у складу са горе наведеним програмским претпоставкама):



• санација изграђене веловодне и топловодне мреже
• реконструкција изграђене веловодне и топловодне мреже у циљу стварању услова за 

прикључење нових потрошача на СДГ 
• изградња нових топлотних подручја и прикључење на изграђену вреловодну мрежу
• планирање, пројектовање и стварање услова за даљи развој СДГ изградњом нових 

веловодних магистрала, одвојака и прикључака
• реконструкција и модернизација рада топлотних подстаница набавком и  уградњом 

елемената који ће омогућити централну аутоматизацију и даљински надзор и управљање 
радом топлотних подсаница

     У оквиру дела програма кадровско оспособљавање  и материјални положај запослених, 
дефинисани су трајни задаци:

• оспособљавање запослених путем семинара и саветовања
• радна дисциплина као трајни задатак
• материјални положај запослених ће бити решавани преко редовне исплате зарада и других 

личних накнада
КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ 

АКТИВНОСТИ ПРОПАГАНДУ И ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

I   КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ

Средства за коришћење солидарне помоћи предвиђена су:
• у случају болести запосленог или члана његове уже породице које изискује веће трошкове 

у  погледу  дијагностиковања  (снимање  скенером,  магнетном  резонанцом,  прегледи 
ласером  и  сл.),  односно  одржавања  здравственог  стања  и  способности  (ортопедска 
помагала и др).

• За  случај  потребе  здравствене  рехавилитације  запослених  у  складу  са  Колективним 
уговором код послодавца за ЈКП „Топловод“ Обреновац.

• За  случај  теже  инвалидности  запосленог  или  члана  његове уже  породице  за  лечење у 
одговарајућој здравственој установи.

• За случај теже инвалидности запосленог или члана његове уже породице коју је утврдио 
надлежни орган и који захтева повећане трошкове лечења.

Приликом  исплате  наведене  солидарне  помоћи  исплатилац  је  дужан  да  има  доказе  о 
правној и медицинској основи давања солидарне помоћи (извештај здравствене установе, рачуне, 
оверене изјаве и др.).

Примања  запослених  по  основу  солидарне  помоћи  за  случај  болести,  здравствене 
рехабилитације  или  инвалидности  запосленог  или  члана  његове  уже  породице  утврђују  се  у 
висини неопорезивог износа, а највише до висине износа документованих трошкова.

У случају смрти запосленог или члана уже породице, приликом исплате наведене помоћи 
подносилац захтева је обавезан да уз захтев за одобравање ове помоћи достави извод из књиге 
умрлих.

Средства  за  помоћ  запосленом  и  породици  се  исплаћују  у  складу  са  Колективним 
уговором код послодавца за ЈКП „Топловод“ Обреновац.

II   КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА СПОРТСКЕ   АКТИВНОСТИ
Средства за спортске активности могу се издвојити у следећим случајевима:



• коришћење  отворених  и  затворених  терена  за  колективне  спортове,  које  ће  запослени 
користити у тачно назначеним терминима и временски ограничено.

• За учешће запослених на радничким спортским играма које организују синдикати.
• Коришћење  отворених  и  затворених  базена,  које  ће  запослени  користити  у  тачно 

назначеним терминима и временски ограничено. 
• Рекреативни  одмори  запослених  у  циљу  превенције  радне  инвалидности,  у  складу  са 

Колективним уговором код послодавца за ЈКП „Топловод“ Обреновац.
• За  спонзорисање  наступа  клубова  и  појединаца  са  територије  ГО  Обреновац,  помоћ 

клубовима  са  територије  ГО  Обреновац  у  организовању  спортских  догађаја.  За  износ 
преко  10.000  динара  по  донацији  годишње  обавештава  се  општинско  Веће,  а  одлуку 
доноси Управни одбор.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПРОПАГАНДУ (информисање)
Средства за пропаганду (информисање) могу се издвојити за следеће намене:

• коришћење  медија  (новине,  часописи,  публикације,  радио  програми,  телевизијски 
програми) за објављивање информација о активностима ЈКП "Топловод" 

• израда  пропаганднаог  материјала  (леци,  брошуре,  билтени)  којима  се  информишу 
корисници комуналних услуга

• израда WEB сајта ЈКП "Топловод"

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕПРЕЗАНТАЦИЈУ

Средства  за  репрезентацију  могу  се  издвојити  до  1%  прошлогодишњег  прихода  за  следеће 
намене:

• трошкови за кафу, чај и безалкохолна пића за пословне партнере, странке, и делегације
• трошкови за кафу, чај и безалкохолна пића за раднике ЈКП Топловод
• трошкови пословних ручкова са представницима других предузећа, пословних партнера, 

оснивача, домаћих и страних делегација
• трошкови куповине поклона мање вредности
• трошкови прославе Дана предузећа

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЗАРАДА ПОСЛОВОДСТВА 

Висина зараде директора дефинисана је уговорм између Оснивача- Општине и директора који је 
именован од стране Скупштине градске општине.
Висина зараде заменика директора на месечном нивоу у нето износи не може бити већа  од 90% 
од зараде директора.
У висину зараде директора и заменика директора, су урачунате накнаде за топли оброк и регрес,  
на које се додаје накнада за минули рад.

     VI  КРИТЕРИЈУМИ  ЗА  ОДРЕЂИВАЊЕ  НАКНАДЕ  ПРЕДСЕДНИКУ  И  ЧЛАНОВИМА 
УПРАВНОГ ОДБОРА И ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Критеријуми за обрачун фиксног дела накнаде су: 
1. присутност на седницама
2. испуњеност свих обавеза које проистичу из закона, одлуке оснивача и потреба 
    пословања предузећа
3. Фиксни део накнаде исплаћује се месечно, а висина фиксног дела у нето износу 
    за сваки месец је: 

• за председника Управног одбора                          10.000,00 динара месечно
• за члана Управног одбора                                        8.000,00 динара месечно



• за председника Надзорног одбора                          8.000,00 динара месечно
• за члана Надзорног одбора                                      6.000,00 динара месечно

VII КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЈУБИЛАРНИХ НАГРАДА
Критеријуми за исплату јубиларних награда су :

• Максимално једна нето просечна зарада код послодавца за десет година непрекидног рада 
код  послодавца

• Максимално две просечне нето зараде код послодавца за двадесет година непрекидног 
рада код  послодавца

• Максимално три нето просечне зараде код послодавца за тридесет година непрекидног 
рада код  послодавца

Јубиларне  награде  се  исплаћују  у  складу  са  Колективним  уговором  код  послодавца  за  ЈКП 
„Топловод“ Обреновац.

ЕЛЕМЕНТИ ЗА САГЛЕДАВАЊЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОСЛЕНОСТИ И ЗАРАДА

 ЈКП «ТОПЛОВОД» има 103 запослена од којих је 99 запослено на неодређено време док су 4 
запослена на одређено време. 

Квалификациона  структура  запослених  радника  по  степенима  стручне  спреме  и 
квалификацији изгледа овако:

Ред.
број

КВАЛИФИКАЦИЈА 
И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ

Број радника

1 НК / I 1
2 ПК / II 2
3 КВ / III 27
4 ССС / IV 33
5 ВКВ / V 9
6 ВС / VI 9
7 ВСС / VII1 21
8 ВСС/ VII2 1

УКУПНО 103

Пословодство ЈКПТ-а, чине директор и заменик директора 

Критеријуми за одређивање зараде пословодства:
• Одговорност у раду,
• Одговорност у одлучивању,
• Самосталност у одлучивању,
• Сложеност послова,
• Стручност.

ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА ТОПЛИФИКАЦИЈЕ
ЈКП ТОПЛОВОД ОБРЕНОВАЦ



     Програмом изградње и реконструкције објеката ЈКП „Топловод“ Обреновац  за 2013. годину 
планиране су активности на изради пројектне документације, набавци опреме и извођењу радова 
на реконструкцији и  модернизацији изграђене топловодне мреже и топлотних подстаница, као и 
на изградњи нових.  Део ће се финансирати из средстава Оснивача, а највећи део из сопствених 
средстава.  Планира  се  и  завршетак  активности  које  су  уговорене  и  започете  у  претходним 
годинама, а нису до краја реализоване.
    Програм  изградње  и  реконструкције  објеката  ЈКПТО  за  2013.  годину  приказан  је  у 
приложеним табелама.

УСЛОВИ УГОВАРАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ

Изградња топлификационе мреже за прикључење објеката индивидуалног становања

     Финансирање  топлификације  изграђеног  стамбеног  простора  у  оквиру  индивидуалног 
становања,  а  у  циљу  смањења  емисије  гасова (''гашење  димњака'')  и  унапређења  стандарда 
становања, требало би да се врши се углавном из средстава оснивача . 

Изградња топлификационе мреже за прикључење објеката колективног  
становања(комерцијална градња-градња за тржиште) и пословног простора

     Финансирање топлификовања планираног  и  изграђеног   пословног простора  и  објеката 
колективног  становања  падаће на  терет  инвеститора  предметне  стамбене  градње, тако  да  се 
трошкови приближавају економским вредностима.  Прикључење таквих објеката  се дозвољава 
само ако се тиме не угрожава снабдевање већ прикључених објеката. Како ће ускоро неминовно 
цена  испоручене  енергије  бити  економска,  овим се  ствара  база  за  будуће  веће  приходе  ЈКП 
„Топловод“ Обреновац   и његово пословања по економских параметрима.

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА ЈКП ТОПЛОВОД

Приходи од пословања и други приходи усмеравају се на покривање:
• Трошкова материјала (основног и помоћног, топле воде, струје...)
• Трошкова зараде, накнада... 
• Трошкова услуга
• Нематеријалних трошкова
• Финансијских и осталих расхода

Сва преостала средства користе се за:
- финансирање инвестиционог одржавања (замена или модернизација постојећих основних 

средстава) и 
- инвестициону градњу (инфраструктура везана за нова конзумна подручја)

(Следи финансијски план у виду табеларних приказа са објашњењима.)



План прихода за 2013. годину.

Ред.број Врста прихода Планирано за 2013. у динарима
1. Дистрибуција топлотне енергије 550.000.000,00

   2. * Текуће субвенције по одлуци оснивача       20.000.000,00 *

3.

Приходи од накнада за прикључење; давања 
података о положају инфраструктуре; сагласности; 
приходи од изведених радова; накнаде за законско 

пробно грејање и др.

   90.000.000,00

4. Финансијски приходи    30.000.000,00 
5. Приходи од наплате потраживања из претходних 

периода судским путем 
   30.000.000,00 

Укупно: 720.000.000,00
6. * Приходи од субвенција угроженим категоријама које 

ЈКП „Топловод“ Обреновац   потражује од оснивача    85.220.281,17

*Оснивач својим правним актом доноси решење о корисницима који остварују право на субвенције,  то 
јест  умењено  плаћање   услуге  испоруке  топлотне  енергије. За тако одређени износ  ЈКП  „Топловод“ 
умањује своје рачуне,  а  разлику  доставља  оснивачу  који би требало да субвенцију надокнади. Услед 
финансијских  потешкоћа  оснивач  више  година  није  измиривао своју обавезу,  те  је износ који  ЈКП 
„Топловод“ Обреновац   потражује од 2007. до 2012.  достигао 85.220.281,17 . Није извесна наплата ове 
категорије прихода (тачке 2. и 6.).  

План расхода за 2013. годину



Ред.
број ВРСТА ТРОШКА/УСЛУГЕ План за 2013.

1 2 3

1 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 141.000.000,00
1,1 Трошкови материјала за израду (основни, помоћни, кало, растур) 24.000.000,00

1.1.1. Утрошени основни материјал (цеви, фитинзи, везни елементи, арматура мембране, профили, лимови, плоче 
и сл.) и  сировине 20.000.000,00

1.1.2 Трошкови средстава и опреме за личну и колективну  заштиту на раду 4.000.000,00
1,2 Трошкови осталог материјала (режијски- амбалажа, ауто гуме, канцеларијски материјал, материјал 

за одржавање некретн. постројења и опреме) 8.000.000,00

1,3 Нафтни деривати, горива, мазива 4.000.000,00

1,4 Трошкови топле воде 85.000.000,00

1,5 Трошкови електричне енергије 20.000.000,00

2 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 180.550.000,00*
2,1 Зараде за обављени рад и време проведено на раду 160.900.000,00

2.1.1 Трошкови бруто зарада и накнада за запослене 155.000.000,00

2.1.2 Трошкови бруто зарада и накнада за Пословодство 5.900.000,00

2,2 Трошкови накнаде по уговору 1.750.000,00

2,3 Трошкови накнада члановима управног  и надзорног одбора 1.150.000,00

2,4 Отпремнина 1.000.000,00

2,5 Јубиларне награде 1.100.000,00

2,6 Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу 1.500.000,00

2,7 Накнада трошкова превоза на службеном путу 150.000,00

2,8 Накнада трошкова превоза радника на рад 4.500.000,00

2,9 Помоћ запосленом и породици 1.500.000,00

2,1 Поклон пакетићи 500.000,00

2,11 Остали лични расходи (рехабилитација, рекреација, спортске и културне активности у циљу 
превенције, добровољни пенз.фонд и др.) 6.500.000,00

*Табеле у прилогу дате су без заоркужења.  

3 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 39.100.000,00
3,1 Трошкови транспортних услуга 7.150.000,00

3.1.1. Трошкови интернета, телефона и ПТТ услуга 7.000.000,00

3.1.2. Трошкови осталих транспортних услуга 150.000,00

3,2 Трошкови услуга одржавања 20.700.000,00

3.2.1 Трошкови поравке и одржавања компјутера 500.000,00

3.2.2 Трошкови услуга вулканизера 200.000,00

3.2.3
Трошкови услуга одржавања (сервисирање и ремонт некретнина,постројења и опреме,поправка надземног 
дела цевовода, крчење, кошење, обезебеђење приступа надземном делу цевовода, грађeвинска и браварска 
санација објеката, поправка преградних вентила, контрола квалитета робе и услуга итд.) са ПУО

20.000.000,00

3,3 Трошкови закупнина (опреме правних лица) 7.000.000,00

3,4 Трошкови рекламе и пропаганде (огласи на радију,ТВ, филмови, остали пропагандни материјал) 1.200.000,00

3.4.1 Трошкови закупа времена за емитовање ТВ и радио програма 900.000,00

3.4.2 Остали трошкови рекламе и пропаганде 300.000,00

3,5 Трошкови осталих услуга 3.050.000,00

3.5.1 Накнада за коришћење ауто пута 50.000,00

3.5.2 Трошкови штампања  рачуна 1.000.000,00



3.5.3 Трошкови осталих услуга са пренешеним обавезама 2.000.000,00

4 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 80.000.000,00
4 Трошкови амортизације (део из Плана улагања) 80.000.000,00

5 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 43.050.000,00
5,1 Трошкови непроизводних услуга 28.550.000,00

5.1.1 Трошкови здравствених услуга - санитарни прегледи 500.000,00

5.1.2 Трошкови адвокатских услуга 100.000,00

5.1.3 Трошкови консалтинг услуга 30.000,00

5.1.4 Трошкови ревизије 300.000,00

5.1.5 Трошкови  процене вредности капитала 290.000,00

5.1.6 Трошкови услуга поводом обележавања важнијих датума за предузеће 330.000,00

5.1.7 Трошкови саветовања – семинари 1.000.000,00

5.1.8 Трошкови других непроизводних услуга (стр.усавршавање и оспособљавање, обезбеђ. имовине, рачунарски 
програми - надоградња програма лиценцирање и сертификовање) 26.000.000,00

5,21 Трошкови  угоститељских услуга - репрезентације 900.000,00

5,22 Поклони мале вредности 400.000,00

5,23 Остали трошкови 300.000,00

5,3 Трошкови осигурања лица, имовине и средстава 3.300.000,00

5.3.1 Трошкови осигурања лица од незгоде 800.000,00

5.3.2 Трошкови осигурања имовине, средстава 2.500.000,00

5,4 Трошкови платног промета (провизије банака, трошкови гаранција, коришћење кредита пословних 
банака) 1.000.000,00

5,5 Трошкови чланарина (коморе, посл.удружења) 300.000,00

5,6 Административне таксе 500.000,00

5,7 Остали нематеријални трошкови 7.800.000,00

5.7.1 Судски трошкови и таксе 5.000.000,00

5.7.2 Остали нематеријални трошкови (огласи и часописи, услуге штампања, информисања и вештачења, 
комуналне таксе и сл.) 2.800.000,00

6 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 400.000,00
6,1 Расходи камата 150.000,00

6,2 Остали финансијски расходи 250.000,00

7 ОСТАЛИ РАСХОДИ 5.800.000,00
7,1 Мањкови (опреме, резервних делова, алата, ауто гума, амбалаже, хартија од вредности) 500.000,00

7,2 Расходи по основу директних отписа потраживања (принудна поравнања, судске пресуде и документа о 
ненаплативости) 3.000.000,00

7,3 Остали непоменути расходи (расходи ранијих година, штете, донације (хуманитарне, културне, спортске 
намене и сл.) 2.000.000,00

7.4. Накнада штете другим лицима 300.000,00

8 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА 30.000.000,00
8.1 Обезвређење потраживања (утужења због ненаплативости потраживања, обезвређење потраживања 

краткорочних финансијских пласмана од правних лица, великих и малих купаца) 30.000.000,00

У К У П Н О 519.900.000,00

Прилог 1.
ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ( ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА )

   
1 Изградња , реконструкција и санација пословних објеката 50.000.000,00



2 Опремање пословног простора 3.000.000,00

3 Прибављање земљишта и решавање имовинско-правних 
односа                                                                     1.000.000,00

4 Набавка пумпи 3.000.000,00
5 Припремна документација за Магистралу 3 3.000.000,00
6 Преградна арматура 3.000.000,00
7 Набавка калориметара 3.000.000,00
8 Набавка размењивача топлоте 3.000.000,00
9 Набавка алата и уређаја 2.100.000,00
10 Набавка компјутера и периферних јединица 2.000.000,00
11 Набавка телефона и телефонске централе 100.000,00

12
Грађевински радови на  санацији , реконструкцији  и изградњи 

топлотних подстаница , мрежа и прикључака са ПУО
25.000.000,00

13 Набавка елемената система одржавања притиска 3.000.000,00

14 машински радови на  санацији , реконструкцији  и изградњи 
мрежа и прикључака са ПУО 25.000.000,00

15 НАБАВКА добара за  санацију , реконструкцију  и изградњу 
вреловодних огранака и прикључака са ПУО 54.000.000,00

16 НАБАВКА добара за  санацију , реконструкцију  и изградњу 
секундарних мрежа и прикључака 35.000.000,00

17 НАБАВКА добара, МОНТАЖА И РАДОВИ за  санацију , 
реконструкцију  и изградњу топлотних подстаница са ПУО 14.000.000,00

18 НАБАВКА добара, МОНТАЖА И РАДОВИ за  санацију , 
реконструкцију  и изградњу мрежа 20.000.000,00

19 Набавка комп.подстаница, мерне, регулационе и сигурносне 
опреме 20.000.000,00

20 Набавка возила (за превоз лица и терета) 2.000.000,00
21 Набавка елемената видеонадзора и ПП система 1.000.000,00
22 Санација дела надземног цевовода са ПУО 1.000.000,00
23 Пројекти, студије и елаборати везани за инвестициона улагања 1.500.000,00
24 Набавка софтвера 2.400.000,00

25 Пренешене уговорене обавезе из претходног периода из
инвестиционих пројеката 2.000.000,00

26 Претходне и завршне активности на реализацији 
инвестиционих  пројеката 1.000.000,00

УКУПНО 280.100.000,00

Прилог 2.



План улагања у инвест.пројекте финансиран средствима оснивача  
1 ПУО за изградњу секундарне мреже ТП БП 2 12.000.000,00

2
Енергетска санација објеката колективног становања у циљу 
истраживања и повећања енергетске ефикасности са ПУО 
(термоизолациона санација фасада)

20.000.000,00

3 Кредитна средства за реализацију пројекта магистрале III 100.000.000,00

 УКУПНО 132.000.000,00

*
Имовина трасе Маг. III
Након јавног увида и утврђивања Јавног интереса, најпре ће се направити експропријациони елаборат. 
Зависно од неопходне ширине приступне трасе и усклађивања са парцелама, решаваће се имовина, а 
вредност  ће  зависити  и  од  процене  вредности  датог  земљишта и  биће  предмет  преговарања  са 
грађанима.  Обзиром да  фаза  I  великим делом пролази кроз  густо  насељено  подручје,  потребно је 
резервисати нешто већа средства.
Изградња Маг. III
Укупна  вредност пројекта  Магистрале III  је  преко 32 милиона еура.  Међутим,  то  поред изградње 
магистралних цевовода подразумева и изградњу и топлотних подстаница и секундарних мрежа. План 
је  овај  велики пројекат  почнемо и  да  први  неопходни  корак  буде изградња  вреловода (примара), 
такозване „кичме магистрале III“. За то је уз решавање имовине потребно приступити изради главног 
пројекта. 

Планирани радови за 2013. годину         Прилог 3.
Санација и 

реконструкција 
примара

Санација и реконструкција секундарних 
мрежа

Реконструкција и изградња 
топлотних подручја

Примар од ТП 28 до 
ТП 31,ТП 34 и ТП 
34А

ТП 18  Изградња нове комп.ТП 23А и 
сек.мреже



Примар Гај 2/ 1,2,3 ТП 19А Примар , подстаница и сек.мрежа 
ТП БП 8 

Примар према ТП 
19А

Допуна у оквиру реконстр.сек.мр.ТП 19А Примар, ТП и сек.мр. Купиначка

Примар према 
базенима (наставак )

ТП 12 Неманјина 103-107 примар и 
компакт ТП

Примар Дудови ТП 25 Измештање ТП СДК и реконстр. 
Сек. мреже

Примар 
Индустријска зона и 
Ласта

ТП 28 Примар ТП Индивидуална А , 
подстаница и превез секундара

ТП 8 Нова Управна зграда ЈКПТО- 
примар и ТП

ТП 32 Примар, ТП и сек.мрежа
ТП8А,ТП25А,ТП28А,ТП32А,8А

ТП 16А Укрупњавање миниТП са подручја
Тамбурић, ТП49, ТП50

ТП 2 Примар и ТП подручја ТП 1
ТП 10 Даља топлификација Индустријске 

зоне
Део мреже БП 2 Примар,ТП и сек.мр. Рваћанска 

(76 и около )
Реконстр.дела сек.мр ТП 21 ( Шпињо ) Примар, ТП и сек.мрежа ТП 36 А
Реконстр. дела сек.мр. ТП 9 (Чоловић )

Преузете обавезе за прикључење                                                                                             Прилог 4.

Индивидуални прикључци Прикључње објеката колективног 
становања

Допуна ТП 20-локали у ТЦ В.Мишића 105-107 -Ђерић Горан
Допуна на ТП 23 Љ.Ненадовић 19 - Јевђеновић М.
Допуна на ТП 20А Попа Леонтија М.3 - Јаковљевић Т.

В.Мишића 209-211 - Лапчевић
В. Мишића 163- Вилотић Ненад
Влашка Башта 15 - Ивковић Н.
Др.А.Рајса 5а - Дрењанин
В.Мишића 204 - Срећковић Д
Краља Милана 2 - Илић Влатко
Попа Л.Марковића -Крсмановић 
Славиша

Резиме

Топловодни систем Обреновца је по великом броју показатеља, не само специфичан, већ 
је и у неколико највећих система у Србији. Систем даљинског грејања (СДГ) Обреновца чини 
преко 400 километара мреже, готово 800.000 квадратних метара простора, односно преко 11.500 



потрошача. Изграђени капацитети су снаге око 180 МW, а прикључено је око 130 МW. Посебна 
специфичност,  коју  нема  ни  један  други  град,  чини  велико  учешће  објеката  индивидуалног 
становања  (породичних  кућа) у  укупном  конзуму.  Трајано  опредељење  ЈКП  „Топловод“ 
Обреновац и Градске општине Обреновац јесте да не одваја колективне облике становања од 
индивидуалних и да се у складу са могућностима инвестира у ширење мреже у оба правца. То 
наравно,  има  и  своју  економску  цену  јер  топлификација  разуђеног  подручја  индивидуалног 
становања већи финансијски и инвестициони замах, а  степен повраћаја инвестиције је далеко 
дужи. 

Поред самих бројчаних показатеља СДГ Обреновца, односно ЈКП „Топловод“ Обреновац 
се издваја и по свом односу према коришћењу и дистрибуцији топлотне енергије, свом односу 
према новим техничким решењима и примени нових технологија како у дистрибуцији, тако и у 
контроли  и  управљању  системом.  Оваквим  односом  и  ангажовањем  свих  запослених,  ЈКП 
„Топловод“ је у самом врху у Србији.

Због  неизвесног  финансирања  из  буџета  за  неопходну  инвестициону  градњу  и 
инвестиционо  одржавање,  приходи  се  морају  пронаћи  на  јединој  логичној  страни,  у  цени 
топлотне енергије која је далеко испод економског нивоа. У будућности мора доћи до промене 
цене  топлотне  енергије  као  и  накнаде  за  прикључење  на  систем.  У  супротном,  убрзо  ћемо 
довести  систем  даљинског  грејања  у  ситуацију  да  се  више  ниједан  потрошач  не  може 
прикључити.  Ако се  у систем не  улаже  (инвестиционо  одржавање),  врло брзо може доћи до 
руинирања, обзиром на старост пре свега примарне мреже. Губици на мрежи који се увећавају 
пред крај сваке грејне сезоне и опомињу да се мора што пре почети са заменом делова примарне 
и секундарне мреже.

Како је читава земља у фази успостављања новог односа према енергији, на овом пољу се 
очекују  изузетно  бурне  промене  чији  је  крајњи  циљ,  максимална  уштеда  енергије  на  свим 
нивоима и у свим облицима. Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине је 
донело  низ  законских  аката,  уредби,  препорука,  стратегија...  У  овом  Програму  пословања 
навешћемо само основно. Како би се почело са решавањем нагомиланих проблема у системима 
даљинског грејања у Србији, Министарство даје налог јединицама локалне самоуправе да донесу:
-Одлуку о условима и начину снабдевања топлотном енергијом
-Тарифни систем за обрачун топлотне енергије за тарифне купце
-Правила о раду дистрибутивног система

Тенденција читаве државе је:
-Оформити амбијент за економски одрживе енергетске и дистрибутивне субјекте
-Држава исказује спремност да помогне (уложи новац) у калориметре за подстанице   

-Морају се увести делитељи (разделници) по становима као наредни ниво односа према енергији, 
њеном трошењу и начину наплате
-Законски се мора регулисати рационално коришћење енергије

На овом подручју се очекују промене које ће бити велике, али имаће и своју приличну 
цену. 



Табеларни прегледи зарада и других издатака у вези са запосленима



                                                                                                                                                                        Прилог 5.
ЈКП "ТОПЛОВОД"
Децембар 2012.године Образац 3

ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ У 2013 - ПЛАН (старозапослени+новозапослени+ванредне ситуације)

(новчани износи у динарима)

Месец Бр. ЗАРАДА (из ПП, ОД Исплате по Друга примања Накнада трошкова Зарада из добити Број Број лица
 сати и ЗИП обрасца.)* уговорима** (ЈН, сол.пом.отпр) (СП, превоз, терен) (дивиденда) запослених ангаж.по уговору
         
1  2 3 4 5 6 7 8

јануар 184 11.129.136,22 239.219,00 208.333,00 486.708,00  105 15
фебруар 160 10.168.926,89 239.219,00 208.333,00 502.580,00  109 15
март 168 10.727.093,33 239.219,00 208.333,00 506.548,00  110 15
април 176 11.335.259,78 239.219,00 427.042,00 510.516,00  111 15
мај 184 11.943.426,22 239.219,00 1.429.203,00 514.484,00  112 15
јун 160 10.702.518,89 239.219,00 427.042,00 518.452,00  113 15
јул 184 12.051.824,22 239.219,00 208.333,00 518.452,00  113 15
август 176 11.602.055,78 239.219,00 208.333,00 518.452,00  113 15
септембар 168 11.252.287,33 239.219,00 320.226,00 518.452,00  113 15
октобар 184 12.101.824,22 239.219,00 538.152,00 518.452,00  113 15
новембар 168 11.252.287,33 239.219,00 208.333,00 518.452,00  113 15
децембар 176 11.652.055,78 239.219,00 208.337,00 518.452,00  113 15
         
УКУПНО 2088         135.918.696,00 2.870.628,00 4.600.000,00 6.150.000,00    

  
* Без доприноса на терет послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

Прилог 6.



ЈКП "ТОПЛОВОД"



Децембар 2012.године

ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ У 2013. - ПЛАН (старозапослени)
                                                                                                                                                                                                        Прилог 3

(новчани износи у динарима)

Месец Бр. ЗАРАДА (из ПП, ОД Исплате по Друга примања Накнада трошкова Зарада из добити Број Број лица
 сати и ЗИП обрасца.)* уговорима** (ЈН, сол.пом.отпр) (СП, превоз, терен) (дивиденда) запослених ангаж.по уговору
         
1  2 3 4 5 6 7 8

јануар 184 10.344.674,22 239.219,00 208.333,00 478.772,00  103 15
фебруар 160 8.995.368,89 239.219,00 208.333,00 478.772,00  103 15
март 168 9.445.137,33 239.219,00 208.333,00 478.772,00  103 15
април 176 9.894.905,78 239.219,00 427.042,00 478.772,00  103 15
мај 184 10.344.674,22 239.219,00 1.429.203,00 478.772,00  103 15
јун 160 8.995.368,89 239.219,00 427.042,00 478.772,00  103 15
јул 184 10.344.674,22 239.219,00 208.333,00 478.772,00  103 15
август 176 9.894.905,78 239.219,00 208.333,00 478.772,00  103 15
септембар 168 9.445.137,33 239.219,00 320.226,00 478.772,00  103 15
октобар 184 10.344.674,22 239.219,00 538.152,00 478.772,00  103 15
новембар 168 9.445.137,33 239.219,00 208.333,00 478.772,00  103 15
децембар 176 9.894.905,78 239.219,00 208.337,00 478.772,00  103 15
         
УКУПНО 2088         117.389.564,00 2.870.628,00 4.600.000,00 5.745.264,00    

  
* Без доприноса на терет послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

Прилог 7.
ЈКП "ТОПЛОВОД"



Децембар  2012. године

ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ У 2013. - ПЛАН (новозапослени)
                                                                                                                                                                                               Прилог 4

(новчани износи у динарима)

Месец ЗАРАДА (из ПП, ОД Исплате по Друга примања Накнада трошкова Зарада из добити Број Број лица

 и ЗИП обрасца.)* уговорима** (ЈН, сол.пом.отпр) (СП, превоз, терен) (дивиденда) запослених
ангаж.по 
уговору

        
1 2 3 4 5 6 7 8

јануар                  384.462,00   7.936,00  2  
фебруар                  723.558,00   23.808,00  6  
март                  881.956,00   27.776,00  7  
април               1.040.354,00   31.744,00  8  
мај               1.198.752,00   35.712,00  9  
јун               1.357.150,00   39.680,00  10  
јул               1.357.150,00   39.680,00  10  
август               1.357.150,00   39.680,00  10  
септембар               1.357.150,00   39.680,00  10  
октобар               1.357.150,00   39.680,00  10  
новембар               1.357.150,00   39.680,00  10  
децембар               1.357.150,00   39.680,00  10  
        
УКУПНО             13.729.132,00                -                          -               404.736,00    

* Без доприноса на терет послодавца
** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланоце управног и надзорног одбора

ЈКП "ТОПЛОВОД" Прилог 8.



Децембар  2012. године

ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ  ПЛАН  2013. - Ванредне ситуације
                                                                                                                                                                                            Прилог 4a

(новчани износи у динарима)

Месец
ЗАРАДА Исплате по Друга примања Накнада трошкова Зарада из добити Број Број лица

БРУТО* уговорима** (ЈН, сол.пом.отпр) (СП, превоз, терен) (дивиденда) запослених
ангаж.по 
уговору

        
1 2 3 4 5 6 7 8

јануар                  400.000,00       
фебруар                  450.000,00       
март                  400.000,00       
април                  400.000,00       
мај                  400.000,00       
јун                  350.000,00       
јул                  350.000,00       
август                  350.000,00       
септембар                  450.000,00       
октобар                  400.000,00       
новембар                  450.000,00       
децембар                  400.000,00       
        
УКУПНО               4.800.000,00                -                          -                            -      

* Без доприноса на терет послодавца
** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланоце управног и надзорног одбора

 Прилог 9.
ЈКП "ТОПЛОВОД"



Децембар 2012.године

ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ У 2013 - ПЛАН (старозапослени+новозапослени+ванредне ситуације)
                                                                                                                                                                                                       Прилог 5

(новчани износи у динарима)

Месец Бр. ЗАРАДА (из ПП, ОД Исплате по Друга примања Накнада трошкова Зарада из добити Број Број лица
 сати и ЗИП обрасца.)* уговорима** (ЈН, сол.пом.отпр) (СП, превоз, терен) (дивиденда) запослених ангаж.по уговору
         
1  2 3 4 5 6 7 8

јануар 184 11.129.136,22 239.219,00 208.333,00 486.708,00  105 15
фебруар 160 10.168.926,89 239.219,00 208.333,00 502.580,00  109 15
март 168 10.727.093,33 239.219,00 208.333,00 506.548,00  110 15
април 176 11.335.259,78 239.219,00 427.042,00 510.516,00  111 15
мај 184 11.943.426,22 239.219,00 1.429.203,00 514.484,00  112 15
јун 160 10.702.518,89 239.219,00 427.042,00 518.452,00  113 15
јул 184 12.051.824,22 239.219,00 208.333,00 518.452,00  113 15
август 176 11.602.055,78 239.219,00 208.333,00 518.452,00  113 15
септембар 168 11.252.287,33 239.219,00 320.226,00 518.452,00  113 15
октобар 184 12.101.824,22 239.219,00 538.152,00 518.452,00  113 15
новембар 168 11.252.287,33 239.219,00 208.333,00 518.452,00  113 15
децембар 176 11.652.055,78 239.219,00 208.337,00 518.452,00  113 15
         
УКУПНО 2088         135.918.696,00 2.870.628,00 4.600.000,00 6.150.000,00    

  
* Без доприноса на терет послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

           Прилог 10.
ЈКП "ТОПЛОВОД"
децембар, 2012. године



                      Прилог 6

Ред. РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА Претходна Текућа %
број  година (План) година 2013. текућа/претходна

1 2 3 4 5

1 Трошкови уговора о привременим и повременим пословима    

2  Уговори о делу 500.000,00 500.000,00 100,00

  Волонтери  1.225.000,00 0,00

3  Ауторски уговори  0,00 0,00

4  Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора 1.145.628,00 1.145.628,00 100,00

     

УКУПНО (1 + 2 + 3 + 4) 1.645.628,00 2.870.628,00 174,44

    Прилог 11.
ЈКП "ТОПЛОВОД"
децембар,  2012. године



                Прилог 7

Ред. ДРУГА ПРИМАЊА Претходна Текућа година %
број  година (План) 2013. текућа/претходна

1 2 3 4 5

1 Отпремнине 1.500.000,00 1.000.000,00 66,67

2  Солидарна помоћ 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00

3  Укупно (1 + 2) 4.000.000,00 3.500.000,00 87,50

4  Јубиларне награде 650.000,00 1.100.000,00 169,23

     

УКУПНО (3 + 4) 4.650.000,00 4.600.000,00 98,92

Прилог 12.
ЈКП "ТОПЛОВОД"
децембар, 2012. године



                              Прилог 8

Ред. НАКНАДА ТРОШКОВА Претходна Текућа година %
број година (План) 2013. текућа/претходна

1 2 3 4 5
1 Смештаја и исхране на службеном путу 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00

2  Превоза на службеном путу 300.000,00 150.000,00 50,00

3  Превоза на радно место и са радног места 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00

4  За смештај и исхрану на терену 0,00 0,00 0,00

5  Остале накнаде трошкова запосленима 
УКУПНО (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 6.300.000,00 6.150.000,00 97,62

                                                                                                                                                                                                            Прилог 13.
ЈКП "ТОПЛОВОД"
Децембар, 2011. године



      Прилог 9

Ред. ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ ( у динара ) Претходна Претходна година Текућа   
број  година (План)  (Реализација) година % (3/1)*100 % (3/2)*100

  1 2 3 4 5

 Зараде из добити 0,00 0,00 0 0 0

       

      Прилог 14.
ЈКП "TOПЛОВОД"
децембар,   2012. године



                                                                ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ У 2013.години                                                Прилог 10

Месец
Јубил. награде Јубил. награде Јубил. награде Број прималаца Број прималаца Број прималаца Просек %

(План 2012.) (Реализ 2012.) (План 2013.) (План 2012.) (Реализац.2012.) (План.2013.) (1/4) (2/5) (3/6) (3/1 *100) (7/9*100)
            
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

јануар            
фебруар            
март            
април 650.000,00 645.283,00 218.709,00 6 6 2 108.333,33 107.547,17 109.354,50 33,65 99,07
мај   220.870,00   1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
јун   218.709,00   2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
јул       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
август       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
септембар   111.893,00   1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
октобар   329.819,00   1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
новембар       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
децембар       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УКУПНО 650.000,00 645.283,00 1.100.000,00 6 6 7 108.333,33 107.547,17 109.354,50 169,23 0,00


