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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈКП ''ГРАДИТЕЉ'' СРБОБРАН 
ЗА 2016. ГОДИНУ 

 
Јавно комунално предузеће „Градитељ“ Србобран обавља послове из области комуналних и 
енергетских делатности:  

 Производња и дистрибуција воде и канализација 
 Дистрибуција, јавно снабдевање и снабдевање природним гасом у Србобрану и 

Турији. 
 Производња, дистрибуција и испорука топлотне енергије у Србобрану 
 Изношење и одлагање комуналног отпада из сва три насељена места Општине 

Србобран 
 Хигијена града  
 Зоохигијеничарске услуге 
 Погребне услуге у сва три насељена места Општине Србобран 
 Пијачне и вашарске услуге у Србобрану, Турији и Надаљу 
 Одржавање јавних зелених површина 
 Атмосферска канализација 
 Расадничка производња 
 Аутобуска станица у Србобрану 
 Изградња путева и аутопутева - обухвата изградњу и одржавање локалних путева 
 Постављање електричних инсталација - обухвата инсталирање електричних система у 

свим врстама зграда и осталих грађевина: 
- постављање инсталација: 
- расветних система 
- уличне расвете и електричних сигнала 
 
 

Предузеће је организационо подењено по  секторима и службама и то: 
 

1. ЗАЈЕДНИЧКИ СЕКТОР 

 
Овај сектор чине општа – правна служба и рачуноводствено - финансијска служба.  
 

1) Општа - правна служба 
 

Служба је  у току 2016. године била ангажована на својим уобичајеним пословима и 
то:  

- Радни односи 
            - Припремње седница Надзорног одбора 
            - Сарадња са правним заступницима и извршитељима 

- Израда аката  
            - Сачињавање Уговора 

- Рад са странкама 
            - Послове јавних набавки  
            - Остали сродни послови 
  
            Крајем 2016 године служба је радила на статусној промени припајања ЈП ''Дирекција 
за урбанизам и изградњу Општине Србобран''  ЈКП''Градитељ''Србобран, која је извршена и 
ова промена је уписана у регистар код Агенције за привредне регистре. 
 

 
 



 
 
Служба је у току 2016. године, поред правних обављала и послове одржавања и 

унапређивања информационог система у Предузећу, послове безбедности и здравља на раду,  
послове на чувању и сређивању архивске грађе Предузећа ( ове године је излучен велики део 
архивске грађе, а оспособљена је и опремљена и једна просторија за чување архивске грађе у 
оквиру управне зграде), послове пријема и отпреме поште, дактилографске послове, 
курирске послове  (разношeње опомена, рачуна и сл.), послове одржавања хигијене 
просторија Предузећa, као и послове очитавања гасомера. 
 
а) Информациони систем у предузећу   

У циљу одржавања и унапређивања информационог система у току 2016. године 
извршени су само неопходни радови и набавка нове рачунарске опреме која је била 
предвиђена планом. 

 
б) Заштита од пожара 

У циљу постизања потребног нивоа заштите од пожара у 2016. години извршени    су 
сви послови и законом предвиђени прегледи и испитивања. За све наведене послове, 
прегледе и испитивања прибављени су одговарајући потребни сертификати и уверења. 

 
в) Безбедност и здравље на раду 

У току 2016.године извршени су сви послови из области безбедности и здравља на 
раду који су били планирани. 

 
Инвестиције и инвестиционо одржавање: 

 
Извршена је набавка и замена 6. апарата за почетно гашење пожара и допуна 

хидрантских ормарића опремом која је расходована. 
 

 
 
2) Рачуноводствено финансијска служба 
 

Рачуноводствено-финансијска служба је у току 2016. године вршила све послове из 
свог домена а на основу законских и других прописа. 
 
Инвестиције и инвестиционо одржавање: 
 
  У 2016. години извршена је реконструкција Управне зграде и дворишта (санација 
фасада, санитарни чвор, замена подних плочица у холу и шалтер сали, делимична уградња 
ПВЦ столарије, уградња нове амфор капије, замена спољне расвете, бетонирање дворишта и 
реконструкција степеништа, хортикултурно уређење дворишта...).  
            Извршена је делимична реконструкција електроинсталација у управној згради. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. СЕКТОР ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
 
а) Водовод 
 

Снабдевање становништва Општине Србобран водом за пиће се обавља са четири 
изворишта воде Поповача, Вашариште, Турија и Надаљ. У току 2016. године укупно је 
захваћено и испоручено 700.000 m3 воде. 
 
Извориште воде «Поповача» 
 Током 2016. године вршени су свакодневни обиласци погона воде у циљу контроле 
рада електроопреме, машинске сале, цевовода, хидрофора, дозирања и концентрације 
резидуалног хлора у води за пиће.  
   

Извориште воде «Вашариште» 
 Током 2016. године вршени су редовни обиласци погона воде ради контроле рада 
електроопреме и машинске сале, цевовода, дозирања и концентрације резидуалног хлора у 
води за пиће. У току 2016-е године набављена је и пуштена у рад опрема за побољшање 
квалитета воде и уклањање вишка садржаја гвожђа и мангана из сирове воде. 
 
 
б) Водоводна мрежа 
 
 Вршено је редовно одржавање водоводне мреже (санација хаварија на водоводној 
мрежи и у шахтовима потрошача, вршено је испирање водоводне мреже, дезинфекција јавних 
чесми, замена и баждарење водомера корисника). 
 
Извориште воде «Турија» и водоводна мрежа 
 
 Вршено је редовно обилажење изворишта ради контроле рада електро опреме и 
машинске сале, као и контроле дозирања и концентрације резидуалног хлора у води за пиће. 
Вршено је редовно одржавање водоводне мреже (санација хаварија на водоводној мрежи и у 
шахтовима водомера потрошача, вршено је испирање водоводне мреже и дезинфекција 
јавних чесми, замена и баждарење водомера корисника). 
 
 
Извориште воде «Надаљ» и водоводна мрежа 
 
 Вршено је редовно обилажење изворишта ради контроле рада електро опреме и 
машинске сале, као и контроле дозирања и концентрације резидуалног хлора у води за пиће. 
Вршено је редовно одржавање водоводне мреже (санација хаварија у шахтовима водомера 
потрошача, вршено је испирање водоводне мреже и дезинфекција јавних чесми, замена и 
баждарење водомера корисника).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Инвестиције и инвестиционо одржавање: 
 
  
 Почетком 2016-е године завршена је изградња објекта постројења за пречишћавање 
воде у Турији. Постројење је након свих неопходних тестирања и испитивања квалитета 
прерађене воде пуштено у рад. Квалитњет прерађене воде у потпуности одговара Правилнику 
о хигијенској исправности воде за пиће. 

. 
            У току 2016.године извршено је 36 узорковања воде за пиће на извориштима воде и 96 
узорковања воде на различитим локацијама на водоводној мрежи од стране овлашћеног 
института за јавно здравље.  

У току 2016. године вршени су радови на прикупљању, мерењу и тестирању стања 
водозахватних објеката у сврху израде Елабората о резервама подземних вода за Србобран, 
Турију и Надаљ. 

 
Упоредне цене воде: 
 

ГРАД Домаћинства  
din/m3 

Привреда  
din/m3 

Просечне цене 
din/m3 

Србобран 43,50 43,50 43,50 
Бечеј 48,40 118,00 83,20 
Темерин 45,45 100,00 72,72 
Нови Сад 49,61 116,88 83,24 
Врбас 51,60 79,40 65,50 
Кула 51,04 126,59 88,66 
 
 
ц) Канализација 

 
Фекална канализација је изграђена само у ужем центру Србобрана и то 60-их година 

прошлог века. 
У току 2016. године вршено је одвођење отпадне воде системом фекалне канализације 

и то укупно 29.000 m3 воде из прикључених објеката (објекти јавне намене, стамбене зграде и 
појединачни корисници) 

 
Упоредне цене канализације: 

 
ГРАД Домаћинства  

din/m3 
Привреда  

din/m3 
Просечне цене 

din/m3 
Србобран 21,73 21,73 21,73 
Бечеј 42,11 103,24 72,67 
Нови Сад 31,26 73,53 52,40 
Врбас 25,50 39,70 32,60 
Кула 27,09 27,09 27,09 

 
 
д) Атмосферска канализација 
             У току 2016. године у више наврата, по пријави грађана и ЈП „ Дирекција за 
урбанизам и изградњу општине Србобран „ вршено је ручно и машинско чишћење канала за 
одвод атмосверске канализације, као и одгушење пропуста испод путева и кућних рампи. 

 
 
 



 
 
 
 
 

3. ЕНЕРГЕТСКИ СЕКТОР 
 
Енергетски сектор састоји се из три службе и то : Службе за дистрибуцију гаса, 
Службе за пружање грејних услуга и Службе за пружање димничарских услуга. 

 
3.1 СЛУЖБА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА 

 
Дистрибуцију гаса ЈКП ''Градитељ'' Србобран обавља  у два насељена места Општине 

Србобран и то Србобран и Турија, преко две мерно регулационе станице и четири 
регулационе станице који преузима са Главне мерно-регулационе станице Србобран од 
снабдевача  ЈП ''Србијагас'' из Новог Сада. Укупна дужина дистрибутивне гасне мреже 
износи 150.200 м, од тога 124.200 м у  Србобрану и 26.000 м у Турији. Може се практично 
рећи да су оба места покривена у потпуности дистрибутивном гасном мрежом. У 2016. 
години укупно је преузето и испоручено 3.343.502 m3 природног гаса на 2.271 места 
испоруке, од тога 1.036.563 m3 на 2.171 места испоруке купцима из групе домаћинства 
1.873.012 m3 купцима на 100 места испоруке купцима из групе остали (установе, јавна 
предузећа,  предузећа ) 

Да би систем дистрибуције гаса несметано функционисао током 2016. године 
извршени  сви неопходни радови предвиђени планом превентивног одржавања и законом 
предвиђени прегледи и испитивања. За све наведене радове, прегледе и испитивања 
прибављени су одговарајући потребни сертификати и уверења. 
 
Инвестиције и инвестиционо одржавање: 
 

      Изграђено је  11 нових гасних прикључака  и то у Србобрану 10 и у Турији 1 и 
пуштено у рад 11 нових унутрашњих гасних инсталација у Србобрану и Турији, 
     Код већих потрошача гаса у оба насељена места вршено је замена мерача протока гаса.  
     Извршена је санација 3 хаваријских оштећења дистрибутивне гасне мреже које су 
проузроковали извођачи радова приликом ископа. 

 
Упоредне цене природног гаса за јавно снабдевање: 

 
ГРАД Мала 

потрошња  
Ванвршна 
потрошња 

Равномерна 
потрошња 

Неравномерна 
потрошња 

Енергент 
Капацитее 

Надокнада МИ 
Србобран 34,75 

 
1.184,40 

 32,07 
178,11 

1.184,40 

32,07 
209,54 

1.184,40 

din/m3 

din/m3/dan/godinu 
din/godinu 

Бечеј 39,21 
 

1.946,53 

36,05 
264,79 

1.946,53 

36,05 
321,53 

1.946,53 

36,05 
378,27 

1.946,53 

din/m3 

din/m3/dan/godinu 
din/godinu 

Темерин 34,97 
 

979,18 

32,18 
208,25 
979,18 

32,18 
208,25 
979,18 

32,18 
208,25 
979,18 

din/m3 

din/m3/dan/godinu 
din/godinu 

Врбас 33,13 
 

2.005,62 

 30,88 
252,87 

2.005,62 

30,88 
297,50 

2.005,62 

din/m3 

din/m3/dan/godinu 
din/godinu 

Нови Сад 33,62 
 

1.422,01 

31,47 
113,73 

1.422,01 

31,47 
138,10 

1.422,01 

31,47 
162,48 

1.422,01 

din/m3 

din/m3/dan/godinu 
din/godinu 



 
 
 
 
 

3.2 СЛУЖБА ЗА ПРУЖАЊЕ ГРЕЈНИХ УСЛУГА 
 

Служба за пружање грејних услуга која ради у оквиру ЈКП ''Градитељ'' Србобран, 
врши услуге даљинског грејања у Србобрану по законским прописима и нормативима који 
регулишу ову област. Конзум  чини 219 грађана са 10.000 м2 грејне површине и 19 правних 
лица (јавне установе, јавна предузећа и предузећа) са 18.000 м2 грејне површине,  
Производња топлоте се врши из градске топлане инсталисане снаге око 6,9 МW у два котла, 
која се дистрибуира путем магистралног топловода око 2,5 км до крајњих корисника. Поред 
инсталисаних котлова у саставу овог система се налази и 21 топловодна подстаница са 
електроинсталацијом, као и мернорегулациона станица на природни гас као погонско гориво. 

Служба је покривена свих 24 сата у току грејне сезоне, а у оквиру ове службе поред 
руковаоца котлова на механизирани погон ради радник на одржавању. 

Да би систем даљинског грејања несметано функционисао током 2016. године 
извршени  сви неопходни радови предвиђени планом превентивног одржавања и законом 
предвиђени прегледи и испитивања. За све наведене радове, прегледе и испитивања 
прибављени су одговарајући потребни сертификати и уверења. 
 
Инвестиције и инвестиционо одржавање: 
 

Урађена је реконструкција 14. топлотних подстаница финансирана од стране Чешке 
Развојне Агенције.  

Изведени су сви додатни радови у свих 14. подстаницама који нису били финансирани 
од стране Чешке Развојне Агенције, а били су неопходни за функционисање подстаница. 

Урађена је изградња новог прикључног топловода за подстанице у зградама у улици 
Бардовој 2 и Јован Јовановић Змај 16. 

      Извршена је санација хаварије на топловоду  у зеленој површини између моста и 
спортске хале и у улици Милоша Обилића. 
 
 
Упоредне цене грејања: 

 
ГРАД Стамбени  

простор  
Варијаб. 

 
Фиксни 

Просечно 
за стан  
50 m2  

Повлаш. 
простор 

Варијаб. 
 

Фиксни 

Пословни 
простор 

 

Варијаб. 
 

Фиксни 
Србобран 5,43 

33,29 
din/kWh 
din/m2 

9.875,00 
din  

 din/kWh 
din/m2 

6,79 
304,20 

din/kWh 
din/ kW 

Бечеј 8,61 din/kWh 
din/m2 

12.915,00 
din 

14,52 din/kWh 
din/m2 

20,02 din/kWh 
din/m2 

Темерин 6,16 
71,69 

din/kWh 
din/m2 

12.825,00 
din 

 din/kWh 
din/m2 

6,16 
71,69 

din/kWh 
din/m2 

Врбас 5,11 
24,53 

din/kWh 
din/m2 

8.892,00 
din 

 din/kWh 
din/m2 

7,66 
36,18 

din/kWh 
din/m2 

Нови Сад 98,01 
5,40 

241,70 

din/m2  
din/kWh 
din/ kW 

   9.801,00 
9.792,00 

din 

  
din/kWh 
din/m2 

 5,400 
 

241,70 

din/kWh 
din/kWh 
din/kW 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
3.3  СЛУЖБА ЗА ПРУЖАЊЕ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА 
 
          У току 2016. године извршено је 134 чишћења и 16 контролисаних паљење димњака по 
позиву корисника. Такође је извршено је 97 редованих годишњи преглед димњака и 
изадавње потврда код дела потрошача који користе природни гас и чија су трошила 
прикључена на димњаке. Поред тога извршен је 31 преглед и изадавње потврда  димњака у 
новоизграђеним објектима или објектима који се легализују.   
 
 
 
 
4.  СЕКТОР ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ  
  
 Сектор за комуналне послове је  најкомплекснији сектор у ЈКП „Градитељ“ и састоји 
се из следећих служби: 
- опште комуналне службе, 
- службе за изношење смећа и управљање депонијом, 
- погребне службе, 
-службе аутобуске станице 
 
    

a) Изношење смећа 
 

У овој радној јединици током 2016. године запослени који су задужени за изношење и 
одвоз кућног смећа радили су према Плану и Програму ЈКП ''Градитељ''-а Србобран у сва 
три насељена места општине Србобран са два камиона-смећара и једним камионом-
сандучаром, као и једним трактором са приколицом. 

Поред тога у четири наврата изношен је кабасти отпад, о чему су грађани били 
обавештени. 

Број домаћинстава који користе услуге ове службе је 6.871. 
У зимском периоду према потреби запослени ове јединице радили су на пословима 

посипања соли и чишћења  снега према Плану и Програму рада зимске службе. 
 
Упоредне цене изношења смећа : 
 

ГРАД Домаћинства  
дин/месечно 

Привреда  
дин/месечно 

Србобран 89,68 по члану 30,83 din/m2 
Темерин 127,00 по члану 230,00-2.500,00 din 
Врбас 316,00 по канти 316,00 по канти  

2.500,00 контејнер 1100 литара 
Кула 4,38 din/m2 13,18 din/m2 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Инвестиције и инвестиционо одржавање: 
 
             

У  2016. године због дотрајалости возила  било је неуобичајено много кварова који су 
изазивали велике проблеме у раду, па је служба често била принуђена да ради у две смене. 

Купљен је камион Газ Газеле 35ЛП, као замена за трактор у који се ручно убацивало 
смеће, па је тај начин одношења смећа знатно убрзан. 

На економском дворишту промењена су врата на гаражама и урађен видео надзор због 
честих провала. 
             
 
б) Зимска служба 
 

За рад у овој радној јединици током 2016. године било је ангажовано 7 запослених 
укључујући и руководиоца службе, а по потреби је у овој радној јединици повећаван број 
запослених ангажовањем радника из других радних јединица. Почев од октобра до средине 
новембра ове године запослени из ове радне јединице су радили на припреми механизације 
за зимску службу.  
 Према указаној потреби (метеоролошким условима) запослени у зимској служби су 
били ангажовани на посипању соли и чишћењу снега у сва три насељена места Општине 
Србобран. 
 
 в)  Хигијена ужег центра града 
 
 Ова служба је у току 2016. године радила према Плану и Програму за рад ове службе. 
Укупна површина која се чистила на месечном нивоу износи 66.608 м2. У оквиру ових 
послова редовно се чисте улице и подручје ужег центра града. Такође се празне постојеће 
канте и контејнери за смеће који се налазе на јавним површинама. 
 Повећан обим послова у овој служби одрађен је у току године на свим културним и 
јавним манифестацијама. 
 
г) Зоохогијена 
 

Редовним обиласком сва три насељена места Општине Србобран, хигијеничар је 
радио на прикупљању и одношењу на сточно гробље угинулих животиња по пријави грађана. 

Такође је радио и на уклањању лешева животиња са јавних површина и улица насеља 
Укупно у 2016. години било је 111 угинулих животиња. Вршено је уклањање крупне стоке у 
сарадњи са фирмом „Протеинка“ из Сомбора. 

 Сточно гробље редовно је одржавано и дезинфиковано и прекривано земљом у 
складу са прописима зоохигијенске службе. 

 
 ђ) Погребна служба  
 
  Погребна служба је 2016. године обављала послове према програму рада за  за сва три 
насељена места Општине Србобран. Укупно су у употреби 6 гробља, на којима је стално 
запослено 3 извршиоца и два извршиоца који раде на продаји трговачке робе и превозу 
посмртних остатака, као и на пословима у капели. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

У 2016. години је сахрањено: 
- У Србобрану  ................................................................................................. 170 умрлих лица, 
- У Турији   ......................................................................................................... 57 умрла лица и 
- У Надаљу ......................................................................................................... 26 умрлих лица. 
 
Што укупно износи 253 сахрана у Општини Србобран. ЈКП Градитељ је укупно продао 185 
комплета погребне опреме у току 2016. године. Током године издата је 71 дозвола за рад 
каменорезачких радњи на свим  гробљима. 

По програму рада извршено је орезивање и сечење осушених стабала. 
 Погребно возило је поправљано и редовно сервисирано. 
        
            Осим послова на сахрањивању запослени на гробљу обављали су и друге послове као 
што су: сакупљање и одношење смећа, чишћење тротоарa, кошење траве, вађење дрва и 
одржавање дрвореда на гробљима, одржавање ограде око гробаља, пражњење корпи за 
смеће, као и разношење рачуна и опомена, очитавање водомера и гасомера.  
  Гробља су чишћена од изданака, ангажована је сезонска радна снага, поправљени су 
тримери и травокосачице.  
 
Упоредне цене погребних услуга: 
 
Цене погребних услуга су најниже  у Србији.  

 
ГРАД 

ОПШТИНА 
Коришћење  

Капеле 
 

дин 

Превоз 
покојника у 

локалу 
дин 

Ископ раке и 
сахрана 

 
дин 

Укупно: 
 
 

дин 
Србобран 786,20 996,49 2.563,00 4.345,69 
Темерин Збирно комплетна сахрана 8.580,00 
Нови Сад 1.800,00-         

3.500,00 
2.270,00 12.130,00 16.200,00-

17.900,00 
Врбас Збирно комплетна сахрана 7.048,00 
Суботица 2.714,00 6005,00 6,337,00 15.056,00 
Кула 2.850,00 нема услугу 4.000,00 6.850,00 
 
 
е) Пијачне и вашарске услуге 
 

 ЈКП „Градитељ“ према Општинској одлуци управља радом пијаца у Србобрану, 
Турији и Надаљу помоћу два запослена. 

Пијачни дани у Сробрану су: петак и недеља. 
Пијачни дан у Турији је четвртак. 
Пијачни дан у Надаљу  је субота. 
Број продаваца петком у Србобрану креће се од 100 до 150, недељом од 30 до 60, а у 

Надаљу 10 до 20. 
Током зимског периода број продаваца је мањи. 

    
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Упоредне цене закупа пијачних тезги: 

 
ГРАД  Годишњи закупа пијачних тезги 

дин 
Србобран 13.588,00 
Темерин 15.000,00-20.000,00 
Нови Сад 377,19-970,13 месечно (зависно од категорије) 
Врбас 19.200,00 
Кула 18.700,00  

1.900,00 месечни закуп 
        

 
 
ж) Одржавање јавних зелених површина 
 
              Током 2016. године јавне зелене површине одржаване су по програму који је урадио 
ЈП “ Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“. 
               
             Машински су кошене следеће површине: 
Србобран   -парк на Тргу Слободе                                                                 4.152 m2 

                              -површине уз халу спортова и Гимназију                                 2.262 m2 

                              -површине уз мост, испред Хале и хотела                                2.457 m2 

                              -површине уз канал од моста до пијаце                                    1.580 m2 

                    -површине око Жутог бунара до Поште                                      548 m2 

                    -површине око Католичке цркве ОШ „Ј Ј Змај“                      2.497 m2 

                    -травнате површине око спортских терена на Рекавици        5.000 m2 

                                                                                                        Укупно                                     16.041 m2 

Надаљ        -парк код Месне заједнице 
                   -парк код поште 
                   -парк код Дома здравља 
                   -парк код цркве 
                                                                    Укупно                                        4.530 m2 

 
               Поред тога у Србобрану су ручно или машински  кошене површине уз мост, 
банкине на Рекавици, Каналска улица и део уз канал ДТД, околина око Сексерове ћуприје и 
део Скопљанске улице и Калварије, појас иза кланице и део до зграде циглане,површине од 
моста до изласка из насељеног места, појас уз пут за Вашариште, површине око касарне… 
              Посађено је и одржавано сезонско цвеће у парку, жардињерама и саксијама на 
канделаберима у Србобрану, испред МЗ Турија, у жардињерама и саксијама на 
канделаберима у Надаљу. 
 
з) Расадник 
 
              Расадник општине Србобран налази се у надлежности ЈКП „Градитељ“. Уписан је у 
Регистар расадника украсног дрвећа и жбуња. Користи се за производњу и узгој истог, у 
сврху озелењавања јавних површина и индивидуалних површина становништва општине 
Србобран. 
             Производња садног материјала у 2016. години вршена је сетвом из прикупљеног 
семена, ожиљавањем резница и школовањем купљеног репро материјала. 
             У току вегетационог периода вршена је редна и међуредна обрада, заштита од 
штеточина и наводњавање. 
 



 
 
 
             У јесен је почела подела следећег садног материјала: багрем, дивљи и питоми кестен, 
јаребика, мачудан, врба, бели јасен, пирамидални храст, сибирски брест, лигуструм, дивља 
трешња, липа, дивља јабука, форзиција, келреутерија, дуд, берберис, спиреа, вајгелија и 
црвенолисни дрен. Укупно је спремљено за поделу 2820 садница. 
 
              
и) Служба за пружање услуга аутобуске станице 
 

У служби за пружање услуга аутобуске станице тренутно има четири запослена  од 
чега два билетара , један руководилац сектора организатор билетар, и једна спремачица. На 
месечном нивоу кроз аутобуску станицу у Србобрану се оствари  око 2.800 пролазака  
аутобуса на разним дестинацијама. На годишњем нивоу је било  33.998 пролаза кроз  
аутобуску станицу. Са тим у вези, на аутобуској станици у Србобрану у 2016. години 
продато је 50.596 комада карата, што месечних, што дневних, те у односу на претходну 
годину продато је више за 5.968 карата. Приход од перонизације износи 6.279.814,96 динара. 
Приход од од провизије месечних карата  износи 974.460,61 динара. Приход од провизије 
комп. продаје износи 1.949.933,69 динара. Укупан приход од провизије износи 2.469.394,29 
динара.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА 

 

1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ 

 

  

 

 
 
 
 

(у хиљадама РСД) 

ПРИХОДИ 2015 2016 ИНДЕКС 

Пословни приход 229.471 214.382 93,42 

Финансијски приход 5.228 5.505 105,30 

Остали приходи 10.317 11.107 107,66 

Приход по основу исправки материјално 
безначајних грешки 

42 81 192,86 

    

УКУПНО ПРИХОДИ 245.058 231.075 94,29 

 

 
  

 
(у хиљадама РСД) 

РАСХОДИ 2015 2016 ИНДЕКС 

Пословни расход 232.086 220.096 94,83 

Финансијски расход 185 142 76,77 

Остали расход 1.901 1.961 103,16 

Расход од усклађивања вредности 7.684 7.459 97,07 

    

УКУПНО РАСХОДИ 241.856 229.658 94,96 

 
 

                                                                                                                              (у хиљадама РСД) 

ДОБИТ 2015 2016 

БРУТО ДОБИТ 3.202 1.417 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ 360 95 

НЕТО ДОБИТ 2.896 1.322 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 

                                                                                                                                                                                      (у хиљадама РСД) 

ПОТРАЖИВАЊА 2015 2016 ИНДЕКС 

Купци правна лица и предузетници 35.549 33.395 93.94 

Купци физичка лица 62.317 68.032 109.17 

Минус: исправка вредности (18.732) (20.271) 108,22 

    

Стање на дан 31. децембар 79.134 81.156 102,56 

 
 
Корекције вредности потраживања по основу продаје извршене су путем исправке 
вредности. Вредност сумњивих и спорних потраживања од правних лица и предузетника су 
око 10.255.000 дин., док сусумњива и спорна потраживања од физичких лица исказана у 
износу од око 10.016.000 дин. 
 
 

3. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

 
 Обавезе према добављачима на дан 31. децембар износе око 21.495.000 дин. 

Руководство Предузећа сматра да  исказана вредност обавеза из пословања одржава 

њихову фер вредност на дан биланса стања. Обавезе према добављачима измирују се 

у роковима предвиђеним Законом о роковима измирења новчаних обавеза („Сл. 

Гласник РС“ бр. 119/2012 

 Обавезе по основу пореза на додатну вредност  износи  око 1.542.000 дин. 

 Обавезе по дугорочном кредиту 

                                                                                                                                (у  хиљадама РСД) 

ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ 2015 2016 

Укупно -дугорочни кредит 2.006 0 

   

Део дугорочног кредита који доспева до једне године 1.116 1.116 

   

Дугорочни део дугорочног кредита 890 0 

 
 

Уговор о дугорочном кредиту Предузеће  је закључило дана 13.септембра 2010. године са 
Банка Интеса а.д. Београд. Кредит је одобрен за набавку камиона ауто смећара са роком 
отплате од 7 година и уз номиналну каматну стопу од 6,95% на годишњем нивоу.Средство 
обезбеђења кредита је залога на предметни камион марке ФАП .Агенција за привредне 
регистре и то Регистратор који води регистар заложног права донео је дана 17.11.2010.године 
Решење о упису заложног права са основним износом обезбеђења потраживања од  52.525 
еур, максималним износом обезбеђеног потраживања од 104.504 еур и даном доспелости 
потраживања 13.09.2017 године. 
 
 
 
 



 

4. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ У 2016.год 

(у хиљадама РСД) 

ОПИС 
ЧЕШКА 

РАЗВОЈНА 
АГЕНЦИЈА 

ДОНАЦИЈА 
ИЗ 

ПОКРАИНЕ 

ДОНАЦИЈА 
ИЗ 

ОПШТИНЕ 

СОПСТВЕНА 
УЛАГАЊА 

УКУПНО 

Интегрисани систем заштите 
 

   2.156 2.156 

Машинска опрема у 14 
подстаноца 

   7.957 7.957 

Гасомери    1.917 1.917 

улагање у дистри. мрежу гаса    225 225 

Постројенје за прераду воде -
Надаљ 

  15.372  

ПРЕОСТАЛА 
СРЕДСТВА ДО 

15.372 ДОБЈЕНА 
У 2015 ГОД ОД 

ДОНАЦИЈА 

Опрема за даљинско управ. 
пого.водоснабдевања 

 800 1.245 
 

 2.045 

Бун. пумпа panelli    1.043 1.043 

бунари    909 909 

Импулсни водомер    291 291 

Возило skoda roomster praktik    346  346 

Вашариште  675 2.029  2.704 

Возило peugeot 206+1,4hdi    394 394  

klime    176 176 

Возило peugeot expert    1.189 1.189 

Возило lada niva     496 496 

Возило gazgazelle next 35 lp    2.454 2.454 

тракторска косачица-riper    450 450 

против провакни систем    42 42 

економско двориште    545 545 

стазе на гробљу    5.263 5.263 

капије и ограде    329 329 

капела     1.293 1.293 

управна зграда    1.362 1.362 

бежични интернрт    440 440 

књигиводствени програм    83 83 

рачунарска опрема    407 407 

моторне тестере    112 112 

веш машина    28 28 

У К У П Н О  1.475 18.992 29.561 50.028 

 
 
 
 
 
 



 
 

5. УЛАГАЊЕ ПО РАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА У 2016.год 
(у хиљадама РСД) 

РАДНА 
ЈЕДИНИЦА 

ЧЕШКА 
РАЗВОЈНА 
АГЕНЦИЈА 

ДОНАЦИЈА 
ИЗ 

ПОКРАЈИНЕ 

ДОНАЦИЈА 
ИЗ ОПШТИНЕ 

СОПСТВЕНА 
УЛАГАЊА 

УКУПНО 

ТОПЛАНА    8.211 8.211 

ВОДОВОД  1.475 18.992 3.923 24.390 

ГАС    2.142 2.142 

КОМУНАЛНА  
СЛУЖБА 

   4.056 4.056 

ПОГРЕБНА 
СЛУЖБА 

   8.005 8.005 

РАСАДНИК    562 562 

ПИЈАЦА    265 265 

АУТОБУСКА 
СТАНИЦА 

   177 177 

ЗАЈЕДНИЧКА 
СЛУЖБА 

   2.220 2.220 

 
 

(у хиљадама РСД) 

ОПИС 2015 2016 ИНДЕКС 

Инвестициона улагања и одржавање 50.966 50.028 98,16 

  
    
 

ЈКП «Градитељ» је као и сваке године имао независну интерну ревизију која је извршена од 
стране «ИнвентРевизија» која је дала следеће мишљење: 
„Финансијски извештаји  истинито и објективно по свим материјално значајним 
аспектима, приказују финансијски положај Јавно комуналног предузећа «Градитељ» 
Србобран на дан 31. децембра 2016. године, резултате његовог пословања и токове 
готовине за годину која је завршена на тај дан, у складу  су са рачуноводственим 
прописима важећим у Републици Србији.“ 
 
 
 

СТРУЧНА СЛУЖБА 
  ЈКП „ГРАДИТЕЉ“ 
        СРБОБРАН 

 




