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ЈКП “Руском” Руски Крстур је предузеће основано Одлуком Скупштине општине 
Кула бр.01-023-16/2013 (Сл. лист општине Кула, бр. 10/13 од 27.03.2013. године) а 
регистровано код Агенције за привредне регистре Београд, Решењем број БД 
33698/2013 од 08.04.2013. године. Предузеће је почело са радом 08. априла 2013. 
године, преузевши делатност од Месне заједнице Руски Крстур. У току 2014. године, 
ЈКП “Руском” Руски Крстур је преузело делатност од МЗ Крушчић и тако проширило 
свој круг деловања. Поред основне делатности дистрибуције воде и изношење 
смећа, предузеће је преузело обавезу уређења оба насељена места што 
подразумева кошење зелених површина и њихово одржавање (водозахвати, базен, 
шумица, улази у насеља, паркови, језеро, раскрснице…) и чишћење и одржавање 
јавних површина. Своје делатности ЈКП “Руском” Руски Крстур обавља свакодневно а 
корисници наших услуга сврстани су у две категорије: 

 

- грађани (физичка лица) 

- привреда (правна лица). 

 

Оснивачки капитал предузећа износи 60,000,00 динара. 

 

Потраживања - класа 2 

Потраживања од купаца на дан 31.12.2021. године, износе: 

- физичка лица   5.791.408,79 динара 

- правна лица  1.559.400,73 динара  

           Укупна потраживања од купаца (204) на дан 31.12.2021. године, износе: 
7.350.809,52 динара. 

 Друга потраживања по закључном листу на дан 31.12.2021. износе 
10.123,20 динара и представљају потраживања од Републике завода за здравство, за 
рефундирање боловања преко 30 дана и 118.276,64 као остала потраживања, што 
укупно износи 128.399,84 динара 

 

 

 

 



 
 

 

                  Обавезе из пословања - класа 4 

 

 Обавезе из пословања према добављачима износе 3.833.238,09 динара 
што представља доспеле фактуре за обавезе за децембар 2021. (струја, 
телефон,анализе воде,заштита на раду,лекарски и санитарни прегледи...) тј. фактуре 
које су касније стигле на наплату и преостала дуговања која су настала у току 2021. 
године. 

 Обавезе по основу зарада и припадајућих пореза и доприноса  на дан 
31.12.2021. године износе 2.248.838,92 динара и реализоване су у јануару 2021. 
године. 

 Укупно обрачуната и исплаћена бруто зарада запослених  ( односно 
бруто I)  износи 15.618.602,64 динара, просечно по раднику 1.041.240,17 динара 
годишње, односно 86.770,01 динара месечно. Рачунат просек за 15 радника,колико 
износи просек запослених за 2021.годину. 

 Просечна нето зарада по запосленом износи  64.547,65 динара месечно. 

 Обавезе за Надзорни одбор су исплаћене у износу од 735.465,97 динара 
са порезима. 

 Обавезе плаћања ПДВ-а у 2021.години су редовно измириване и 
годишњем нивоу су обрачунате и исплаћене Министарству финансија (односно 
Пореској управи) у износу од  1.986.396,89 динара .   

Пасивна временска разграничења 

 Одложени приходи и примљене донације износе 193.221.086,84 динара 
на конту 495 што подразумева вредност основних средстава, опреме, алата и 
инвентара датих на коришћење ЈКП “Руском” Руски Крстур од стране МЗ Руски 
Крстур и МЗ Крушчић од којих је предузеће преузело обављање комуналних 
делатности као и субвенција Општине Кула за Хлороген на водоводу у Руском 
Крстуру. 

 

 

 

 



Извештај о утрошку буџетских средстава од 01.01.2021. до  31.12.2021. 
године 

Средства по основу Уговора о повереним пословима са општином Кула у 
износу од 12.570.000,00 са ПДВ-ом и то Уговор – одржавање и уређење јавних 
зелених површина 3.880.000,00  динара. Уговор- одржавање чистоће на површинама 
јавне намене- јавна хигијена у износу од 3.880.000,00  , Уговор-уклањање коровске 
биљке амброзије у износу од 4.500.000,00 и Уговор-одржавање јавних игралишта у 
износу од 310.000,00 динара са ПДВ-ом , утрошена су на редовно одржавање јавних 
површина,као што пише и у уговорима и на трошкове који су се појавили током 
обављања наведених послова у уговорима. 

  

 

 

      Акције и набављена опрема у 2021. години. 

 

У 2021. години:  

-  рађена је репарације на пумпама у бунарима Б1 и Б2 у Руском Крстуру, 

- промењено је укупно 110 водомера. 

-  за потребе уређења места направљено је и постављено око 20 нових клупа и 
урађена је репарација постојећих. 



 
 

- oдрађена је сеча грана на потезу према Водици, као и учешће са људством и 
возилом у акцији сече грана и уређење насеља , коју је организовала МЗ Руски 
Крстур, а са којом се наставило и у 2022. години. 

-у  акцији садње младица коју је организовало Рибарско удружење „Кољак“ у 
којој су учествовали чланови удружења, МЗ Руски Крстур, ДВД Руски Крстур, 
волонтери и запослени ЈКП „Руском“ засађено је око 200 нових младица.  

-на новом насељу је урађена припрема за санацију терена за кошарку. 

- набављено је 50 канти за одлагање смећа, која су подељена грађанству.  

- купљена је цистерна за осоку, запремине 3,2 м3 којом је омогућено да 
грађанима пружимо још једну неопходну услугу као што је пражњење септичких јама. 

 

 

 



 

 

  

 



 
 

 

Расходи - класа 5 

 

Укупни расходи предузећа за 2021. годину, износе 45.265.386,37 динара од 
чега:  

- Конто 51: 7.961.042,11 динара - 1.334.089,29 динара представља трошак 
материјала (грађевински матријал,водоводни, помоћни и електро материјал...), 
1.138,041,53 динара је трошак осталог материјала (канцеларијски, материјал за 
оржавање хигијене, алат и инвентар, резервни делови за возила и опрему...);  
2.672.710,17 је утрошено на гориво   а  2.663.761,96 динара на електричну енергију;  

-Конто 52: 21.841.629,01динара - 18.211.908,81 динара представља трошак 
зарада и накнада зарада (БРУТО 2); 1.782.000,80 динара се односи на трошкове 
накнада по уговорима о привремено повременим пословима и накнада члановима 
Надзорног одбора 735.465,97 динара, а износ од 1.112.253,43 представља остале 
трошкове за личне расходе и накнаде (накнаде трошкова, солидарна помоћ, путни 
трошкови , помоћ у случају смрти, пакетићи... ); 

-Конто 53: 7.404.727,16 динара износе трошкови производних услуга ( 
одржавање објеката и опреме,одржавање локалних депонија, водовода, возног 
парка,софтвера,пилот постројења,хлорогена...);  

-Конто 54:  5.954.799,19 динара износе трошкови амортизације; 

-Конто 55:  2,041.491,74 динара износе нематеријални трошкови (порези, 
платни промет, таксе, осигурање,анализе воде,услуге адвоката и извршитеља, 
стручна литература)  

-Конто 562:  19.696,27 динара су расходи камата 

-Конто 57: 42.000,89 динара су остали расходи 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приходи - класа 6 

 

 Укупни приходи предузећа од продаје услуга износе 45.506.215,81 динара од 
чега највићи део чине: 

 

-28.015.602,81 динара су приходи од продаје производа и услуга (комуналије 
26.980.457,38 динара; капела 305.550,00,пијачне услуге 265.666,66; замена водомера 
и вентила 443.956,68 динара; 19.972,09 динара услужно кошење);  

 

- 11.698.318.86  динара од одржавања јавних површина (хигијена, зеленило,  
уклањање амброзије, игралишта) 

 

-5.792.293,06 динара представљају остале пословне  приходе   ( односно конто 64 
у билансу успеха) 

 

 

 

           Добит пословне 2021. године износи 240.829,44 динара.  Према одлуци о 
буџету Општине Кула за 2021. годину добит ће бити уплаћена у корист 
оснивача, Општини Кула у износу од 50% добити што износи 120.414,72. динара. 

 

 

 

                                  ЈКП „Руском“  РУСКИ КРСТУР 

   ___________________________ 

                 в.д.    д и р е к т о р а Ковачевић Биљана 


