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I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ 

 

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Стадион“ Суботица 

Седиште: Суботица, Ференца Сепа 3 

Претежна делатност: 9311 делатност спортских објеката 

Матични број: 08547718 

ПИБ: 100847243 

JБКЈС: 82521 

Надлежно министарство: Министарство финансија 

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:  

Претежна делатност јавног предузећа је 9311 - делатност спортских објеката, али поред 

послова обухваћених претежном делатношћу, може да обавља и друге делатности утврђене 

Статутом јавног предузећа. 

Јавно предузеће обавља послове одржавања и управљања спортским објектима као 

комуналну делатност под којим се подразумева нарочито: 

-уређење, управљање, одржавање спортских објеката и терена на начин којим се обезбеђује 

несметан рад корисника ових објеката и терена, 

-старање о опремању спортских објеката и терена као и обезбеђивање квалитетних 

предуслова за функционисање свих видова спорта, а све у складу са прописима из области 

спорта. 

 

Годишњи програм пословања:  

Предузеће је донело Програм пословања за 2022. годину на који је Град Суботица дао 

сагласност 20. јануара 2022. године по Решењу број I-00-022-29/2022 ( Службени лист града 

Суботице број 2/2022), који је претходно усвојио Надзорни одбор предузећа дана 31. 

децембра 2021. године на својој 50. седници под деловодним бројем I-1876/2021. Након 

тога, предузеће је донело и Прву измену Програма пословања на коју је Град Суботица дао 

сагласност 07. априла 2022. године по Решењу број I-00-022-135/2022, по претходном 

усвајању од стране Надзорног одбора предузећа дана 18. марта 2022. године под 

деловодним бројем I-497/2022. 

 

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 

Јавно комунално предузеће Стадион је предузеће које управља спортским објектима који 

су му поверени на коришћење и одржавање. У складу са тим, основни циљ је одржавање 

поверених спортских објеката које користе и професионални спортисти и рекреативци,  
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омогућавајући  што боље услове у објектима  и несметан рад како за најмлађе тако и за 

најстарије кориснике. 

 

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА. 

1. БИЛАНС УСПЕХА ( образац 1.) 

У билансу успеха су исказани сви приходи и сви расходи које је јавно комунално предузеће 

„Стадион“ Суботица остварило у периоду од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године. 

 

AOП 1001 Пословни приходи износе 82.352.000 динара и они су у складу са планираним  за 

извештајни период (веза АОП 1002, АОП 1005, АОП 1011). 

АОП 1002 Приходи од продаје робе су реализовани  у износу од 1.319.000 динара и они су 

за 76% већи од планираних за посматрани период, односно за 569.000 динара. Ове приходе 

предузеће је остварило на објекту  Клизалиште током зимске сезоне и на објекту спортски 

терени у Првомајској. У јуну месецу је на спортским теренима у Првомајској био одржан 

турнир у малом фудбалу у трајању од недељу дана, што је допринело повећању ових 

прихода. 

АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга чине приходи које предузеће остварује у 

својим објектима  на име продатих улазница за коришћење спортских објеката. Они су 

реализовани  у висини од 8.506.000 динара, за 27% ( у номиналном износу за 3.094.000 

динара) мањe од  планираних за посматрани период и резултат су мање посећености 

корисника наших услуга у односу на планиране и то на објекту СРЦ „Прозивка“. 

АОП 1011 Остали пословни приходи су остварени у висини од 72.527.000 динара, и они су 

за 3% већи од планираних за посматрани период. У ове приходе спадају приходи од 

субвенција града Суботице, затим приходи од закупнина и реклама на објектима. Приходи 

од закупнина и реклама предузеће остварује од изнајмљивања простора и рекламирања на 

објектима Клизалиште, Хала спортова, Дудова шума и СРЦ „Прозивка“.  

АОП 1013 Пословне расходе предузеће је остварило у висини од 81.898.000  динара и они 

су за 1% мањи од планираних за посматрани период. (веза АОП 1014, АОП 1015, АОП 1016, 

АОП 1020, АОП 1022 и АОП 1024). 

АОП 1014 Набавна вредност продате робе је у износу од 410.000 динара и они су за 9% 

мањи од планираних за посматрани период, односно за 40.000 динара у номиналном износу. 

АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије су у износу од 30.689.000 динара у 

посматраном периоду и они су за 5% већи због веће цене режијског материјала на тржишту. 

У режијски материјал спадају материјал и опрема за водовод, електроматеријал, шрафовска 

роба, материјал за одржавање чистоће воде у базенима, боје, лакови и пратећа молерска 

опрема, као и набавка антифриза за лед на клизалишту. 

АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су у износу од 

34.678.000 динара у извештајном периоду и они су за 8% нижи од планираних, с обзиром 

на то да је предузеће у посматраном периоду имало запослене који су били одсутни по 

основу годишњих одмора и породиљског одсуства. 
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АОП 1020 Трошкови амортизације су у износу од 1.614.000 динара и они су за 15% нижи 

од планираних у посматраном периоду. 

АОП 1022 Трошкови производних услуга су у износу од 6.144.000 динара у посматраном 

периоду и они су за 1% већи од планираних. У производне услуге спадају трошкови 

поправки и одржавања објеката.  

АОП 1024 Нематеријални трошкови износе 8.363.000 динара и они су за 14% већи од  

планираних за посматрани период, због нематеријалног трошка који се односи на софтвер 

за електронско фактурисање и фискалне касе, у складу са Законом. 

АОП 1025 Пословни добитак предузећа износи 454.000 динара као разлика између 

пословних прихода и пословних расхода. 

АОП 1032 Финансијски расходи износе 93.000 динара и они су за 7% ( у номиналном износу 

за 7.000 динара) мањи од планираних као последица мањих расхода камата у посматраном 

периоду. (веза АОП 1034 )  

АОП 1041 Остали приходи су реализовани у износу од 360.000 динара у посматраном 

периоду и они су за 15% ( у номиналном износу за 66.000 динара) мањи од планираних. У 

остале приходе спадају приходи од рециклираног материјала. 

АОП 1042 Остали расходи су реализовани у износу од 125.000 динара, за 150% више у 

односу на планиране у посматраном периоду, односно у номиналном износу за 75.000 

динара. 

АОП 1043 Укупни приходи као и АОП 1044 Укупни расходи су у складу са планираним у 

посматраном периоду. 

АОП 1045 Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 596.000 динара у 

посматраном периоду. 

АОП 1049 Добитак пре опорезивања износи 593.000 динара у посматраном периоду. 

АОП 1055 Нето добитак у посматраном периоду износи 504.000 динара. 

 

2. БИЛАНС СТАЊА ( образац 1а.) 

АОП 0002 Стална имовина предузећа се састоји од АОП 0003 Нематеријалне имовине која 

је за 34% нижа од планиране у посматраном периоду и износи 25.000 динара и од АОП 0009 

Некретнине, постројења и опрема у износу од 16.628.000 динара и она је за 10% мања од  

планиране за посматрани период. 

АОП 0030 Обртна имовина предузећа износи 11.496.000 динара и она је за 14% већа од 

планиране за посматрани период. (веза АОП 0031, АОП 0038, АОП 0044, АОП 0057). 

АОП 0031 Залихе су у износу од 268.000 динара и оне су за 41% ( у номиналном износу за 

78.000 динара) веће од планираних у посматраном периоду као последица АОП 0034 Роба 

које су такође веће у посматраном периоду, док су АОП 0035 Плаћени аванси за залихе и 

услуге у земљи мањи за 68%, односно за 34.000 динара у номиналном износу. 

АОП 0038 Потраживања по основу продаје су у износу од 1.130.000 динара и онa су мањa 

за 25% у односу на планиранa за посматрани период као последица мањих потраживања од 

купаца у земљи, односно због боље наплате потраживања од купаца. (веза АОП 0039) 

АОП 0044 Остала краткорочна потраживања су у висини од 226.000 динара и она су за 

57% мања у односу на планиране за посматрани период, док је у номиналном износу та 
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разлика 294.000 динара. У ова потраживања спадају потраживања од осигуравајућег 

друштва за накнаду штете.  

АОП 0057 Готовински еквиваленти и готовина су у износу од 2.684.000 динара и они су за 

168% већи од планираних за посматрани период ( у номиналном износу за 1.684.000 динара)  

као последица мањих плаћања обавеза према добављачима из сопствених средстава јер су 

се обавезе измиривале преко субвенција града. 

АОП 0059 Укупна пословна имовина предузећа износи 28.446.000 динара и она је за 2% 

мања од планиране. (веза АОП 0002, АОП 0029 и АОП 0030) 

АОП 0401 Капитал: Укупни капитал предузећа износи 7.706.000 динара и он је за 6% мањи 

од планираног. (веза АОП 0402, АОП 0406 и АОП 0408) 

АОП 0402 Основни капитал је у складу са планираним у извештајном периоду. 

АОП 0406 Позитивне ревалоризационе резерве су у складу с планираним у посматраном 

периоду.  

АОП 0408 Нераспоређени добитак износи 1.702.000 динара у посматраном периоду, а 

састоји се од нераспоређеног добитка ранијих година и нераспоређеног добитка текуће 

године. ( АОП 0409 и  АОП 0410) 

АОП 0415 Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе су за 42% већа од планираних за 

посматрани период и износе 3.510.000 динара, а чине их АОП 0416  Дугорочна резервисања 

у које спадају резервисања за накнаде запосленима у износу од 2.174.000 динара и она су за 

92% ( у номиналном износу за 1.044.000 динара) већа од планираних за посматрани период 

и АОП 0419 Остала дугорочна резервисања која су у износу од 1.336.000 динара, колико 

су и планирана. 

АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе предузећа су у висини 

17.230.000 динара и она су за 8% мања од планираних за посматрани период. Чине их 

Примљени аванси у износу од 8.000 динара, Добављачи у земљи у износу од 13.920.000 

динара, Остале краткорочне обавезе у износу од 2.974.000 динара. 

АОП 0456 Укупна пасива предузећа износи 28.446.000 динара у посматраном периоду и она 

је смањена у односу на планирану за 3%. ( веза АОП 0415, АОП 0431 и АОП 0401) 

 

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ( образац 1б.) 

Према Закону о рачуноводству предузеће које је мало није у обавези да израђује извештај о 

токовима готовине. 

 

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ( образац 2.) 

Редни број 1. Маса зарада у нето износу запослених: Реализација за посматрани период је  

у складу с планираном.  

Редни број 2. Маса зарада у бруто I  износу запослених: Реализација за посматрани период 

је  за 4% мања од планиране због одсутности запослених по основу породиљског одсуства. 

Редни број 3. Маса зарада у бруто II износу запослених: Реализација за посматрани период 

је  за 4% мања од планиране због одсутности запослених по основу породиљског одсуства. 
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Редни број 4. Број запослених по кадровској евиденцији: По евиденцији за посматрани 

период реализовано је у складу са планираним.  

Редни број 5. Накнаде по уговору о делу: У посматраном периоду ови трошкови су 

планирани у износу од 200.000 динара, а реализовани су у износу од 156.250 динара, за 22% 

мање од планираног. Предузеће је на овој позицији ангажовало сарадника за успостављање 

и сређивање документације финансијског управљања и контроле.  

Редни број 17. Накнаде члановима надзорног одбора: Реализовано је у истом износу колико 

је и планирано за посматрани период. 

Редни број 19. Превоз запослених на посао и са посла: Реализовано је мање од планираног 

за посматрани период јер је било запослених који су били одсутни због  годишњег одмора 

и привремене спречености за рад, што умањује ове трошкове за дане одсутности. Такође, 

било је запослених који су били одсутни по основу породиљског одсуства. Планирано је 

950.000 динара, а реализовано је 888.396 динара, за 6% мање. 

Редни број 20, 21. Дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу: 

За други квартал трошкови службеног пута су реализовани у мањем обиму од планираног, 

али у складу са реалним потребама предузећа. 

Редни број 22. Отпремнина за одлазак у пензију: У посматраном периоду планиран је 

одлазак једног запосленог по основу редовне пензије, за колико је и реализовано. 

Редни број 24. Јубиларне награде: У посматраном периоду нису планирани трошкови по 

овом основу, али су реализовани у износу од 222.259 динара. До краја године неће бити 

одступања по овом основу. 

Редни број 27. Помоћ радницима и породици радника: У посматраном периоду нису 

реализовани трошкови по овом основу, у складу са реалним потребама предузећа за овом 

категоријом трошкова. 

Редни број 27а. Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја 

запосленог: У посматраном периоду нису планирани трошкови по овом основу и у складу 

с тим нису ни реализовани. 

 

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ( образац 3.) 

Број запослених на дан 30.06.2022. износио је 56, од чега 50 запослених на неодређено време 

и 6 запослених на одређено време. Предузеће je у складу с планираним у посматраном 

периоду имало одлив запосленог који је отишао у старосну пензију, и прилив на упражњено 

радно место, тако да је  овај период завршен са непромењеним бројем запослених. 

 

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА ( образац 4.) 

Планска категорија најниже појединачне зараде запосленог на радном месту Чистач 

просторија износи 42.433 динара у нето износу, односно 57.413 динара у бруто I износу. 

Реализација најниже појединачне зараде запосленог износи 40.435 динара у нето износу, 

односно 60.635 динара у бруто I износу у посматраном периоду.  

Највиша појединачна зарада запосленог ( без пословодства) износи 114.941 динара у нето 

износу, односно 161.175 динара у бруто I износу у планској категорији. Реализација највише 
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појединачне зараде запосленог у посматраном периоду износи 99.522 динара у нето, 

односно 139.219 динара у бруто I износу. Планирана просечна зарада запосленог за 

посматрани период износи 61.156 динара у нето, односно 87.183 динара у бруто I износу. 

Реализована просечна зарада за други квартал износи 62.651 динара у нето, односно 86.640 

динара у бруто I износу. 

Планирана најнижа појединачна зарада запосленог у пословодству износи 133.100 динара 

у нето, односно 187.100 динара у бруто I износу, колико износи и највиша појединачна 

зарада запосленог. Реализована најнижа зарада у пословодству у посматраном периоду 

износи 133.381 динара у нето, односно 187.519 у бруто I износу, док је највиша зарада у 

посматраном периоду 133.497 у нето износу, односно 187.684 у бруто I износу. Просечна 

планирана зарада за пословодство износи 133.100 динара у нето износу, односно 187.100 у 

бруто I износу, док је просечна реализована нето зарада за пословодство у посматраном 

периоду 133.436 динара у нето ,односно 187.597 динара у бруто I износу. 

 

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ( образац 5.) 

На основу Плана коришћења апропријација- Финансијског плана за програм 14 - Развој 

спорта и омладине за 2022. годину предузећу је дато 136.160.000 динара укупно, односно 

за 4511- текуће субвенције из буџета Града за Програмску активност 1301-0004: 

Функционисање локалних спортских установа за ЈКП „Стадион“ Суботица 131.550.000 

динара, а за 4512 за капиталне субвенције у износу од 4.610.000 динара.  

Реализација се врши преко функције 860, економска класификација 4511- текуће субвенције 

у износу од 131.550.000 динара, и 4512- капиталне субвенције у укупном износу од   

4.610.000 динара и то: 3.620.000 динара за улагање у отворени базен, а 990.000 динара за 

улагање у халу спортова.  

Субвенције за други квартал у 2022. години за ЈКП „Стадион“ Суботица су веће од 

планираних, али до краја године неће бити одступања од износа предвиђеног у Програму 

пословања предузећа. 

 

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ( образац 6.) 

Редни број 5. Репрезентација: За други квартал у 2022. години  планирано је 80.000 динара, 

а реализовано је 77.826 динара, за 3% мање од планираног за посматрани период. Средства 

за репрезентацију користе се за састанке са пословним партнерима. 

Редни број 6. Реклама и пропаганда: Планирано  за други квартал у 2022. години је 100.000 

динара, а реализовано је 109.160 динара, за 9% више од планираног за посматрани период. 

Средства за рекламу и пропаганду се користе у складу са уговорима склопљеним са 

медијским кућама за објављивање информација од општедруштвеног значаја. До краја 

године неће бити одступања на овој позицији. 

На основу смерница за израду годишњих програма пословања за 2022. годину, донетих од 

стране Владе, трошкови за донације и спонзорства нису планирани јер ЈКП „Стадион“ спада 

у јавна предузећа које користи средства из буџета за финансирање текућег пословања. 
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9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋА ГУБИТКА ( образац 7.) 

 

Предузеће је у претходној, 2021. години остварило нето добит у износу од 210.410 динара 

које ће расподелити у размери 50% Оснивачу у износу од 105.205 динара и 50% предузећу 

у износу од такође 105.205 динара које ће се искористити за улагање у објекте. 

 

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ ( образац 8.) 

Предузеће није планирало кредитну задуженост у овој години. 

 

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА ( образац 9.) 

 

Предузеће је на дан 30.06.2022. године на крају извештајног периода имало 2.684.477 

динара готовинских еквивалената у које спадају све пословне банке предузећа, трезорски 

рачуни, главна благајна, депозит и благајна поштанских маркица. 

 

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА ( образац 10.) 

Предузећу је Финансијским планом за 2022. годину распоређено 4.610.000 динара за 

инвестициона улагања. Од тога 3.620.000 динара за улагање у објекат отворени базен код 

Дудове шуме за: 

1. Систем контроле приступа корисника 1.860.000 динара и  

2. Замена рефлектора у износу од 1.760.000 динара; а 990.000 динара за улагање у халу 

спортова за набавку ЛЕД семафора. 

У посматраном периоду планирана је инвестиција на отвореном базену Систем контроле 

приступа у износу од 1.860.000 динара, а реализована је у износу од 1.852.994 динара, у 

складу с планираним. Планирана је и набавка ЛЕД семафора у хали спортова у износу од 

990.000 динара за колико је и реализована. 

 

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ ( образац 11.) 

Предузеће до краја посматраног периода има потраживања у укупном износу од 1.017.425 

динара, док су обавезе предузећа у истом периоду у укупном износу од 10.281.336  динара. 

Неизмирене обавезе су највећим делом рочности до 30 дана јер предузеће измирује своје 

обавезе по роковима измирења новчаних обавеза од 45 дана, односно 60 дана за јавни 

сектор. 

Судских спорова нема. 

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 
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У посматраном извештајном периоду није било поремећаја у пословању. Предузеће је 

измиривало своје обавезе према добављачима у складу са роком за измирење новчаних 

обавеза од  45 дана од дана пријема рачуна за привредне субјекте, односно 60 дана за јавни 

сектор. У посматраном периоду предузеће је путем субвенција Града требовало више 

субвенција од планираних за овај период, али до краја године неће бити одступања од 

износа планираног у Програму пословања предузећа. 

 

 

 

Датум 19.07.2022. 

                                                                                                               ЈКП „Стадион“ Суботица 

дипл.екон. Тамара Димитриоски 

_____________________________________ 


