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УВОД 
 

Јавно Комунално Предузеће Чока  Чока (даље: Предузеће) основано је  
1982. године као Комунална Радна Организација «ХИГИЈЕНА» Чока. Од 1991. 
године је организовано као друштвено предузеће под називом Комунално 
Друштвено Предузеће «Чока» Чока. Након трансформације из 2001. године 
предузеће функционише као јавно предузеће под називом Јавно Комунално 
Предузеће Чока. 
 Примарна делатност Предузећа је сакупљање, пречишћавање и 
дистрибуција воде (шифра делатности: 3600). Поред тога оно је регистровано и за 
друге делатности, од чега су најважније одвођење употребљених вода, изношење и 
депоновање смећа, уређење и одржавање зелених и јавних површина и 
дистрибуција природног земног гаса. 
 

 
 

1.  ЗАКОНСКИ ОКВИР У КОМЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПОСЛУЈЕ 
 

Законском оквир  према којем се одвија финансијско пословање предузећа, 
доношење програма пословања, начин утврђивања и исплате зарада и 
утврђивање висине цена комуналних услуга, као и друга питања од значаја 
за рад предузећа регулисана су: 

 Законом о јавним предузећима («Службени гласник РС», бр. 119/2012). 
  Законом о привредним друштвима («Службени гласник РС», бр. 125/04 и 

36/2011 – др. Закон) и новим Законом о привредним душтвима („Сл. гласник 
РС“, бр. 36/2011и 99/2011)., 

 Законом о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010 и 
101/2010). 

 Законом о јавној својини („Сл. Гласник РС“, бр. 72/2011 и 88/2013). 
 Законом о комуналним делатностима («Службени гласник РС», бр.88/2011). 
 Законом о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009 , 81/2009 – 

испр. 64/2010 , 24/2011 , 121/2012 ,43/2013 ,50/2013 и 98/2013), 
 Законом о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/1978, 

39/1985, 45/1989,и 57/1989, „Службени лист СРЈ“, бр. 31/1993 и „Службени 
лист СЦГ“, бр. 1/2003). 

 Законом о јавним набавкама („Слубени гласник РС, бр. 124/2012). 
 Законом о енергетици (Сл.гласник РС 57/2001,80/2011,93/2012,и 124/2012, 
 Закон о водама ( Сл. Гласник РС 30/10, 93/12). 
 Оснивачким актом. 
 Статутом предузећа.  
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 Одлуком о комуналним делатностима општине Чока („Службени лист 
општине Чока“, бр.4/1998 и 3/2004). 

 Одлуком о уређењу, одржавању и заштити комуналних објеката на 
територији општине Чока („Службени лист општинје Чока“, број 3/2005). 

 Одлуком о јавном водоводу („Службени лист општине Чока“, бр. 8/2005). 
 Одлуком о канализацији на територији општине Чока („Службени лист 

општине Чока“, бр. 7/2005). 
 Напомињемо још и то, да на пословање предузећа примењују и други закони 
и пратећа подзаконска акта којима су уређени поједине делатности предузећа, 
вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја, извештавање ка 
оснивачу и другим надлежним органима, радни односи и обрачун пореза и 
доприноса на разна примања, подношење ЗИП обрасца, систем јавних набавки, 
платни промет, безбедност и заштита на раду,  заштите животне средине и др. 
 
 
 
 Извештај о пословању Предузећа за 2013. годину садржи показатеље 
извршења утврђених циљева и програмских задатака, као и остваривање 
финансијског плана за 2013. годину. 
 
 

2.   ЦИЉЕВИ ОСНИВАЊА, ПОСЛОВИ И ДЕЛАТНОСТИ  
      ПРЕДУЗЕЋА 

 
Предузеће је основано ради обављања делатности од општег интереса са  

следећим циљевима оснивања и пословања, и то: 
1) обезбеђење трајног обављања делатности од општег интереса и уредног 

задовољавања потреба корисника комуналних производа и услуга на 
територији општине Чока, 

2) развоја и унапређивања обављања делатности од општег интереса, 
3) обезбеђења техничко – технолошког и економског јединства система и 

усклађености његовог развоја, 
4) стицања добити, 
5) остваривања другог законом утврђеног интереса, 

а све у складу са Законима, одлукама Оснивача, Статутом Предузећа и осталим 
позитивноправним прописима који ову област регулишу. 
 У складу са оснивачким актом, Предузеће обавља следеће делатности: 
 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде – као oсновну и претежну 

делатност; 
 гајење цвећа и украсног биља, 
 уређење и одржавање паркова, зелених и рекреативних површина, 
 дистрибуција гаса, 
 рушење и разбијање објаката, земљани радови, 
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 изградња хидрогађевинских објеката, 
 постављање цевних инсталација, 
 трговина на мало у специјализованим продавницама, 
 пружање димњичарских услуга, 
 уклањање отпадних вода дренажом, канализацијом, одводним каналима или 

на други начин, 
 уређење и одржавање депоније, 
 погребне и пратеће делатности и уређење и одржавање гробља, 
 уклањање животињских лешева и одржавање сточних гробља и др. – као 

остале делатности. 
 

 
 
 
 
3.   ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Управљање у јавном предузећу организовано је као једнодомно 
    Органи предузећа су:   

 Надзорни одбор 
 Директор 

         Надзорни одбор јавног предузећа има три члана .Председника и чланове 
надзорног одбора јавног предузећа именује Скупштина општина под условима, на 
начин и по поступку утврђеном закону. Скупштина општина именује чланове 
надзорног одбора јавног предузећа на период од четири године, с тим да се један 
члан именује из реда запослених. 
 
 
 
 4.   ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ 

 
4.1. Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, одвођење 
отпадних вода и изношење и депоновање смећа 

 
4.1.1. Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде 

 
 

Током 2013. године снабдевање потрошача водом обављано је у насељеним 
местима на територији општине Чока у континуитету и уредно, како у 
погледу количина тако и у погледу квалитета произведене и испоручене 
воде. 
Производња воде за пиће и снабдевање становништва општине Чока у току  



6 
 
извештајне године се вршило из укупно 24 бунара за потребе  4430 потрошача 
(месечни просек) из категорије – домаћинства, од којих су око 250 корисника без 
водомера (паушал). Број осталих потрошача, из категорије „индустрија и правна 
лица“,  који су снабдевани водом је  170 
 У посматраном периоду дистрибуирано је укупно 545.426 м3 воде за пиће. 
Становништву је испоручено 496.093 м3 , а правним субјектима 49.333 м3 . У 2013. 
години остварено је смањење  потрошње воде за 12% у односу на 2012. годину, а у 
односу на планирани обим остварење је мање за око 20 %.  На осетан пад 
потрошње воде  утиче првенствено смањени капацитети производње у привреди са 
једне стране и велики број празних кућа , старачких домаћинстава  с друге стране.    
Као и смањењу инсталисане количине воде  и редовне санације на дистрибутивној 
мрежи, и  хитним интервенцијама. 

 
 
Табела Т.1. Физички обим производње и дистрибуције пијаће воде 
 

(у јединицама мере) 
Р
ед 
Б
р. 

Назив поизвода, 
услуга 

Јед. 
мере 

Остварено 
2012. 

План 
2013. 

Остварено 
2013. 

Индекс 

 
6/4 

 
6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Производња 
и дистриб. 
воде 

м3 616,930 680,000 545,426 0,88 0,80 

 
 
 
  
 Током године обављани су редовни радови на одржавању бунара на 
извориштима а све у циљу осигурања потребних количина вода. 
 Основне анализе воде редовно су вршене од стране Завода за јавно здравље 
Кикинда, а све у складу са законским прописима.. 
 Водоводна мрежа је систематски одржавана. Вршено је редовно планско 
испирање водоводне мреже. 
 На уличним цевоводима отклањане су хаварије настале услед дотрајалости 
мреже и радова трећих лица, рађене су интервенције на отклањању кварова у 
водоводним шахтовима и по захтеву грађана. 
 Због неуредних платиша били смо приморани на вршење акција принудне 
наплате потраживања и привремена искључења потрошача због нередовних 
плаћања, што је на крају довело до веће наплате потраживања и самим тим 
смањењењу дуговања потрошача . 
 Одржавање система водоснабдевања, односно поправке дистрибутивног 
система у 2013. години обављане су како на главном тако и на секундарном воду, и 
то: 
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Табела Т.2. Приказ реализованих радова на водоводној мрежи  

 
(број интервенција) 

Ред. 
Бр. Врста интервенвије или услуге Остварење 

2012 
Остварење 

2013 
Индекс 

4/3 
1 2 3 4 5 
 ВОДОВОДНА МРЕЖА    

1. Поправке на главном воду у свим 
местима 215 206 0,96 

2. Поправке прикључака до 
регулационе линије 191 153 0,80 

3. Поправке прикључака од 
регулационе линије 152 142 0,93 

4. Израда нових прикључака - -  
5. Одржавање уличних вентила и 

шахтова у свим  
насељеним местима 

145 150 103 

6. Поправка уличних надземних и 
подземних хидраната 16 18 113 

7. Израда и постављање 
бетонских шахт поклопаца / 12  

8. Израда и постављање 
ливених шахт поклопаца  /  

9. Уградња нових водомера 14 40 286 
10. Баждарење водомера 102 91 0,89 
11. Искључење потрошача - 49  
12. Поновно прикључење 5 13 260 

 РАДОВИ НА 
ИЗВОРИШТИМА    

13. Контроле бунара, 
хидраната,инсталација и 
ремонт електроормара 

269 272 101 

14. Допуна дезинф.средства и 
дезинфекција бунара и 
испирање мреже 

 52  

15. Поправке подводних пумпи 8 6 0,75 
16. Кречење хидрофорских кућица 11 24 218 
17. Кошење траве у заштитној 

зони бунара 7 8 114 

18. Поправка дозер пумпе 
(хлоринатори) 11 Уградња  5 

нових   
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4.1.2. Одвођење отпадних вода и изношење и депоновање смећа 

 
Делатност сакупљања и одвођења отпадних вода обавља се  једино у  

насељеном месту Чока, обзиром да је канализациона мрежа изграђена само у Чоки. 
 Број званично прикључених потрошача из категорије – физичка лица - 
износи 1009 корисника (према подацима из децембра 2013. године). 
 Укупна количина отпадних вода за одвођење у 2013. години износи 
174.233м3 и  тиме се бележи повећање за 5,% у односу на базну годину,  односу на 
планирано. 
 
 

Табела Т.3. Физички обим отпадних вода за одвођење 
 

(у јединицама мере) 

Ред 
Бр. 

Назив производа, 
услуга 

Јед. 
мере 

Остварено 
2012. 

План 
2013. 

Остварено 
2013. 

Индекс 

 
6/4 

 
6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Одвођење отпадних 
вода м3 174081 

 
166,000 

 

 
174.233 

 
 

100 105 

 
 
 Редовно одржавање система за сакупљање и одвођење отпадних вода у 2013. 
години обухваћало је послове обезбеђења функционалне и физичке сигурности 
система, чишћење и испирање, односно одчепљење мреже и делова система, 
вршење посебних анализа и др. 
 Одржавање канализације отпадних вода огледало се највише у испирању 
исте и одгушењу најкритичнијих места, као и одгушењу прикључака колективног 
становања, предузећа и других субјеката. Загушења су углавном последица 
недисциплине корисника који у канализацију убацују недозвољене предмете и 
ствари. 
 У наредној табели даћемо приказ реализованих радова на одржавању 
канализације у Чоки. 
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Табела Т.4. Приказ реализованих радова на одржавању канализационе мреже 

 
(број извршених интервенција) 

Ред. 
Бр. Врста послова Остварење 

2012. 
Остварење 

2013. 
Индекс 

4/3 
1 2 3 4 5 
1. Радови на одчепљењу главног вода 

канализац. мреже - сајлом 70 55 078 

2. Одчепљење канализ. мреже – 
пумпом високог притиска 25 15 060 

3. Испирање главног вода  1  
4. Чишћење шахта муљне пумпе  2  

5. Сајлирање цевовода 45 50 125 
6. Одчепљење канализ. цевовода 

пумпом високог притиска 12 15 125 

7. Одрж.талож.(вађење тал., 
чишћ.цевовода) по угов. 72 78 108 

 
 
.  
Контола шахтова главне канализационе мреже се врши редовно, и анализа 
отпадних вода се врши квартално т.ј. 4 пута годишње према Закону.  
 
 
           4.1.3      Сакупљање и одвоз смећа 
 
 Сакупљање и одвоз смећа и отпада за потребе 1.530 домаћинстава на 
територији насељеног места Чока у 2013. години, као и ранијих година, обављано 
је   једном недељно. 
 Одвоз осталог отпада од правних лица у 2013. години Предузеће је 
обављало за потребе 100 правних лица. 
 Количина депонованог отпада се креће око 1690 тона. 
 Одржавање депоније у Чоки, тј. разгуривање смећа у извештајном периоду, 
као и претходних година, обављано је специјалном машином (булдожером) у 
просеку једном месечно.   
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4.2. Уређење и одржавање зелених и јавних површина 
 
 Послове на одржавању јавних и зелених површина Предузеће је обављало 
на основу закљученог уговора са ЈП Дирекција за изградњу општине Чока. 
 Остварење послова на уређењу и одржавању јавних и зелених површина у 
квантитативном смислу одговара величинама планираних за извештајни период, и 
то: 
 
 кошење, грабљење, сакупљање и одвоз отпада са близу 70.000 м2 површине, 

четири пута у 2013. години; 
 сакупљање и одношење опалог лишћа два пута у току године; 

 
 
 грабљење и сакупљање лишћа у ужем делу центра Чоке и градском парку са 

површина од око 59.000 м2 ; 
 сакупљање отпадака са јавних површина једном недељно; 
 чишћење и метлење тротоара у ужем делу центра Чоке двапут недељно, у 

ширем делу центра једном недељно; 
 пражњење уличних корпи за отпадке трипут недељно; 
 уређење трга око Дома омладине у Чоки једном месечно; 
 чишћење паркиралишта за возила једном месечно; 
 чишћење паркинг простора код улаза у католичко и православно гробље, 

кошење и грабљење око истих једном годишње и др. 
 
 

  
4.3. Дистрибуција природног земног гаса 

 
  Пословање Предузеће у току 2013. године одвијало се уз поштовање 
законске регулативе која одређује привредну активност у сектору дистрибуције 
природног земног гаса. 
 Још почетком 2009. године започели смо са применом Тарифног система 
АЕРС-а (Агенција за енергетику Републике Србије) и, сходно одлукама које су 
претходиле увођењу новог обрачунског система, у потпуности се придржавамо 
ценовника по тарифном систему идентичном систему ЈП „Србијагас“ Нови Сад. 
 Дистрибуирана количина  природног земног гаса износила је  662.000   м3, 
од чега су домаћинства потрошила 285.186  м3 док су тзв.“остали потрошачи“ 
утрошили  376.814  м3 гаса. 
 Потрошња гаса 2013. године бележи пад од  11 %    у односу на 2012. 
годину, а у односу на планирано потрошња је мања  за 23%         
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 Од укупно активних потрошача гаса је 759 потрошача из категорије 
физичких лица. 
  
 

Табела Т.5. Физички обим дистрибуције природног земног гаса 
 

(у јединицама мере) 
Ред. 
Бр. 

Назив производа, 
услуге 

Јед. 
мере 

Остварено 
2012 

План 
2013 

Остварено 
2013 

Индекс 

6/4 6/5 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Дистрибуција 

прир.зем.гаса 
м3 

743570 850000 662007 0.89 0.77 

 
 
 

 
4.4. Остале услуге 

 
 Послови из споредне (пратећих) делатности Предузећа обављани су према 
следећем, и то: 
 Услуге цистерне – изношење фекалија                

• За потребе правних лица у     38        случаја , 
• За потребе грађана – породичне стамбене зграде  75 случаја. 

 
 Погребне услуге: 

• продаја погребне опреме и услуга – 104   случаја 
   
- хитне интервенције по судском налогу у    9    случаја  
- услуге по налогу Центра за социјални рад Чока –   12  случаја  

 
 Димничарске услуге: 

• чишћење димњака  - интервенција   102 случаја 
 
       У капелама су замењени одори , санитарни чворови су обновљени и 
санирани,санирани су оштећења на  крововима  због прокишњавања, те  је на тај 
начин  повећан квалитет услуге сахрањивања.  
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5. ОСТВАРИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 
 

5.1. Остваривање прихода и расхода 
 

  

Предузеће је у 2013. години, према стању исказаном у пословним књигама, 
остварио укупан приход од 79.883,934,27 динара. Пословни приход износи 79,8 
милиона динара. Приход је са приближно 47% лоциран у организационом делу 
Предузећа за комуналне делатности, са 38 % у oрганизационом делу за гас, са 
приближно 3% у организационом делу за погребне послове и са приближно 12 % у 
осталим областима.  

Укупни приходи у 2013. години за 2 % су већи од остварених прихода за 2012. 
годину, и за 5,5 % су мањи од планираних прихода за 2013. годину. 

Укупни расходи у 2013. години износе 83.202.334,28 динара и за 0,03 % су мањи од 
планираних расхода, а за 3 % већи од расхода остварених у 2012. години. У 
глобалној структури трошкова највеће ставке везане су за пословне расходе: 
трошкови материјала , трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи , 
трошкови амортизације и резервисања , набавна вредност продате робе и остали 
пословни расходи . 

У наставку дајемо табеларни приказ основних финансијских показатеља 
остварених у 2013. години. 

 

 

 

Ред. 
бр. Конта Врста прихода Остварено 

2012 
План 
2013 

Остварено 
2013 

Инекс 
6/4 

Индекс 
6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 602 Приходи од продаје 
погребне робе 1,698,342,42 2,500,000,00 1,727,113,28 101 069 

2. 61270 Приходи од вршења 
комуналних услуга 38,283,544,92 41,000,000,00 37,908,876,72 099 092 



13 
 

3. 61271 Приходи од вршења 
погребних услуга 737,687,32 910,000,00 871,450,15 118 095 

4. 61272 
Приходи од вршења 
уговорних услуга 
осигурања 

29,420,98 35,000,00 28,375,36 096 081 

5. 61273 
Приходи од вршења 
услуга прикључака на 
гасну мрежу 

48,620,00 120,000,00 48,620,00 100 040 

6. 61274 
Приходи од 
дистрибуције земног 
гаса 

31,801,075,75 33,585,000,00 30,358,000,84 095 090 

7. 621 

Приходи од 
активирања или 
потрошње произ. и 
усл. за сопст. потребе 

456,688,23 350,000,00 506,709,53 110 144 

8. 640 Приходи од дотација 
  

330,000,00 
 

 

9. 641 Приходи по основу 
условљених донација 1,656,487,98 1,500,000,00 2,415,124,91 145 161 

10. 659 

Остали пословни 
приходи од премија 
осиг. за штете и од 
станарине 

87,450,02 1,089,000,00 407,176,69 465 037 

11. 662 

Приходи од камата из 
дужничко-пов. односа 
и кам. по суд. 
решењима 

2,982,931,06 2,180,200,00 2,522,431,87 084 115 

12. 679 Приходи по осталим 
основама 455,494,10 150,000,00 2.760,054,92 605 184 

  УКУПНИ ПРИХОДИ 78,237,742,78 83,419,200,00 79,883,934,27 102 095 
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Табела Т.7. Извршење финансијског плана за 2013. годину – структура расхода 

 

Ред. 

бр. 
Конта Врста расхода 

Остварено 

2012 

План 

2013 

Остварено 

2013 

Индекс 

6/4 

 

6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 501 Набавна вредност робе 
за продају 1,306,417,26 1,560,000,00 1,328,548,68 101 085 

2. 511 

Трошкови материјала, 
рез. дел.за израду 
учинака и отписа алата 
и инвентара 

2,559,760,63 1,712,000,00 2,782,408,91 108 162 

3. 512 
Трошкови канцел. 
материј. и остали 
режиј. трошкови 

728,570,44 550,000,00 633,369,92 086 115 

4. 513 Трошкови горива 
иенергије 31,424,566,36 34,900,000,00 30,301,970,16 096 086 

5. 520 Трошкови бруто зарада 
и накнада 21,899,826,10 22,635,648,00 24,080,175,35 109 106 

6. 521 

Трошкови пореза и 
доприноса на зараде и 
накн. зарада које плаћа 
послодав. 

4,024,860,34 4,474,362,00 4,421,989,61 109 098 

7. 522 Трошкови наканада по 
уговору о делу  

15,000,00- 24,096,00 
 

160 
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8. 525 
Трошк. накнада физич. 
лиц.по основу уг. о 
допун. раду   

24,000,00 
 

 

9. 526 
Трошк накнада 
члановима управног и 
наддзорног одб. 

135,605,00 171,885,00 121,480,16 089 070 

 

10. 
529 

Трошк. отпр. за одл.у 
пенз., јуб. нагр., дневн. 
за сл.пут. , превоза на 
посао,накн.цивил.војни
ц. 

2,143,520,00 2,610,105,00 2,001,273,40 093 076 

11. 531 
Трош. транспортних 
усл., ПТТ усл. и ост. 
трансп. усл. 

361,219,30 370,000,00 377,821,49 104 102 

12. 532 

Трош.одрж.воз., одрж. 
водомера,одрж.канц.оп
реме,попр.подвод.пумп
е,сервис гасних 
регулатора и др. 

1,375,902,90 1,500,000,00 1,271,121,96 092 084 

13. 535 
Трош. реклама, радио и 
КТВ огласа, 
приручника  

29,459,60 10,000,00 66,233,33 2,24 6,62 

14. 536 Трош. истраживања и 
испитивања подз. вода  

280,000,00 280,000,00 
 

100 

15. 539 
Трош.регист.мот.воз., 
одрж. депоније, услуга 
за превоз 

2,227,127,92 1,170,000,00 1,355,397,68 060 115 

16. 540 Трошкови 
амортизације 4,643,789,61 4,200,000,00 5,479,363,01 117 130 

17. 550 Трош.здрав.усл.,одрж. 
и контроле софтвера, 

1,263,735,55 1,374,000,00 2,204,821,60 174 160 
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контр.квал.пијаће воде, 
изр. техн. док.и књиге 
евид.за бунаре, 
сређивање архиве 

18. 
551 

5511 

Трошкови 
репрезентације 

Трош. рекламног мат. 

209,202,19 

127,097,95 

280,000,00 

 

221,692,16 

86,520,00 

105 

068 

079 

0,68 

19. 552 Трош.премија 
осигурања 141,731,00 164,000,00 150,546,00 106 091 

20. 553 Трошк. банкарских 
услуга 184,114,41 192,000,00 198,223,39 107 103 

21. 554 Трошк. чланар. 
коморама 162,958,85 178,000,00 176,913,10 108 099 

22. 555 

Накнада за коришћ. 
вода, порез на имов., 
пор.за упот. 
мотор.возила  

-298,309,26 1,200,000,00 1,200,397,72 - 100 

23. 559 
Трош. судс. и админ. 
такси, претпл.на 
струч.публ., параграф и 
стипендије 

955843,54 1,012,000,00 738,270,89 
077 

 

072 

24. 562 
Камате по осн.дуг. 
банк. кред., кам. из 
дуж. пов. одн. 

3,331,339,16 2,100,000,00 3,484,040,19 104 165 

25. 579 Остали непоменути 
расходи 24,086,38 100,000,00 191,659,66 795 191 

26 585 Обезвређ. ненаплаћ. 
потраж. од куп. 2,518683,05 500,000,00 

  
 

  УКУПНИ РАСХОДИ 82.994,417,54 83,259,000,00 83,202,334,28 100 099 
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абела Т.8. Резултат пословне године 
         - у хиљадама динара - 
  

ЕЛЕМЕНТИ 
 

ОСТВАРЕНО 
2012 

ОСТВАРЕНО 
2013 

ИНДЕКС 
4/3 

1 2 3 4 5 
А1 Пословни приход 74799 74603 0,99 

А2 Пословни расход 75545 79525 1,05 
А3 Пословни добитак/губитак -746 -4922 6,59 
Б1 Финансијски приход 2983 2522 0,84 
Б2 Финансијски расход 3331 3484 1,04 
Б3 Финансијски добитак/губитак -348 -962 2,76 
Ц1 Остали приходи 455 2759 6,06 
Ц2 Остали расходи 2542 193 0,07 
Ц3 Остали добитак/губитак -2087 2566  
Д1 Бруто добитак    
Д2 Бруто губитак 3181 3318 1,04 
 Покриће губитка из  добити   1600  
 Нето губитак :  1718  
 

На основу табеларног приказа могу се уочити чињенице да су остварени 
приходи за 2013,г, у односу на приходе за 2012.г. Повећани у износу од 
1.646,191,49 динара док су расходи за исти тај период већи за само 
207.917,00 дин. Што значи да је ЈКП Чока своје послов усмерила на 
рационалном трошењу средстава са једне стране и повећаном обиму 
пословања са друге стране.Повећање расхода огледа се у испуњавању 
предвиђених Законских обевеза и захтева који су са собом донели и 
додатне непредвиђене трошкове .Пад прихода се уочава код 
дистрибуције гаса а разлог смањења је пад платежне моћи потрошача и 
пад броја истих.Што се тиче привреде на територији Општине Чока 
нажалост непостоји ни једно моћно предузеће које би користило услуге  
у већем обиму, па самим тим и повећало приход предузећа од корићења 
наших услуга. 
 
5.3. Потраживања за испоручене комуналне услуге 
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 Потраживања Предузећа на дан 31.12.2013. године на име испоручених а 
неплаћених комуналних услуга потрошачима - грађанима износила су 
20.821.947,79 динара. 
 У наредном тебеларном прегледу приказаћемо дуговања грађана за 
испоручене комуналне услуге по насељеним местима општине Чока, као и 
проценат наплате у односу на укупна задужења. 
 

Табела Т.9. Дуговања потрошача и проценат наплате по насељеним   
 местима 
 

   (у динарима) 
Ред.бр. Место 

Износ дуга 
01.01.2013. 

 
наплате 31.12.2013. Износ дуга 

31.12.2013. 

% наплате 
31.12.2013. 

1. Чока - улице 13.392.467,24 10.984.441.83 2.408.025.41 79 
2. Чока – зграде 7.398.845,53 4.528.441,53 2.870.404,00 60 
3. Јазово 2.692.099,12 1.638.570,01 1.053.529,05 49 
4. Б. Моноштор 289.882,53 228.064,86 61.817,67 63 
5. Црна Бара 1.367.899,65 940.084,74 427.814,91 56 
6. Врбица 1.007.061,22 479.784,05 527.277,17 47 
7. Санад 3.654.139,11 2.736.770,75 917.368,36 54 
8. Падеј 4.987.919,81 3.609.515,97 1.378.403,84 65 
9. Остојићево 5.873.672,64 4.108.159,66 1.765.512,98 64 

  40.663.986,85 29.253.833,40 11.410.153,39 66 
 
 С друге стране, потрошачи правна лица за испоручене комуналије  и остале 
ѕанатске услугена дан 31.12.2013. године дугују Предузећу   4.721.505,89 динара. 
 
Потраживања за испоручени гас износе, и то: 
 
      Табела Т.10. Дуговања потрошача за гас 
 
Ред.бр. Потрошачи Износ дуга 31.12.2013. 

1. Грађани 1.595.938,99 
2. Правна лица 3.094.349,52 
3 УКУПНО 4.690.288,51 
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6. Закључак 
 
 Проблеми с којима се сусреће Предузеће у свом раду су углавном исти 
из године у годину. 
 И поред великог ангажовања запослених већина проблема није везана  
за организацију послова и рад запослених већ доста зависи и од окружења и 
општих друштвених кретања као и од свести самих потрошача. 
 ЈКП „Чока“ Чока највећи проблем у пословању има услед диспаритета 
цена. Цена продаје испоручене воде и изношења комуналног отпада је далеко нижа 
од оне којом би се покрили трошкови производње и дистрибуције и организовања 
изношења смећа као и уређивања и одржавања сметилишта. 
 Наплата потраживања је фактор који озбиљно оптерећује пословање 
Предузећа  услед утицаја субјективних и објективних фактора. Као субјективне 
факторе препознали смо „савест“ потрошача, а као објективне високу 
незапосленост становништва и споро реструктуирање и (неуспелу) приватизацију 
привреде у нашој општини, као и недовољан развој нових привредних субјеката у 
општини. 
        Велики проблем представља и одржавање застареле водоводне мреже. 
Старост водоводне мреже се креће и преко 40 година. Када се говори о 
проблематици водоснабдевања, незаобилазна је расправа на тему губитка воде јер 
је знатан део опреме дотрајао па су системи склони честим хаваријама. Опрема са 
којом се одржава мрежа је застарела и са високим степеном отписаности. 
         
        Као и друге компаније у Србији, и наше Предузеће се суочава са 
економском кризом. Смањење расположивог новца, међутим, уз раст цена инпута 
производње и све мању куповну моћ, која је последица отпуштања радника, 
неликвидност, посебно средњих и малих предузећа, неминовно се одражава на 
финансијске токове и финансијску стабилност Предузећа. Више је него јасна 
законитост да се у условима кризе становништво оријентише, а још више 
принуђено, махом на куповину само најнеопходнијих средстава. То и нама узрокује 
смањење ефикасности наплате дуговања од потрошача комуналних услуга. 
Судбину тешкоће наплата у потраживањима, јасно нам је, делимо са свим 
привредним субјектима, с тим да смо засад уз велике напоре, успели да обезбедимо 
релативно „добру“ ликвидност. 
        Ефекат кризе, међутим огледа се и на „развој“ Предузећа, јер, планирана 
инвестициона улагања у опремање Предузећа мораће да сачекају неке наредне 
године, кад економска криза мине. 
        У сусрет проблемима траже се начини да се они реше. Углавном 
прибегава се рационализацији трошкова (колико је то могуће када је целокупна 
механизација и опрема застарела) али то никако није на уштрб квалитета наших 
услуга. 
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        Различита су мишљења колико ће криза трајати, за коју кажу да је једна 
од најтежих до сада. Од времена трајања кризе зависиће умногоме негативне 
последице ефеката које ће проузроковати. 
 
        Чекају нас даља искушења током 2014. године и веома је незахвално 
предвидети када ће опоравак. Веома је важно нагласити да ће криза проћи а притом 
цела привреда, тако, и наше Предузеће из ње треба да изађе са реалним 
перспективама за будућност.   
  
 

 
 
 
У Чоки,  март  2014. године                ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА 
 
        ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 


