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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СА РАЗЛОЗИМА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ИЗРАДЕ
ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.ГОДИНУРЕБАЛАНСА
Програм пословања Јавног предузећа „Ковински комуналац“ Ковин за 2018.годину
усвојен је од стране Надзорног одбора Одлуком бр.02-3847/5-17 од 29.11.2017.године.
Сагласност на предложени Програм пословања и Финансијски план за 2018.годину дата је од
стране Скупштине општине Ковин Решењем бр.023-79/2017-I од 21.12.2017.године.
Прва измена програма пословања усвојена је од стране Надзорног одбора ЈП
“Ковински комуналац“ Ковин, Одлуком бр.02-1664/5-18 од 12.06.2018.године и СО Ковин
Решењем бр.023-14/2018-I од 22.06.2018. године.
Другом изменом Програма пословања делимично се мења приходна и расходна
страна у Финансијском плану за 2018.годину, односно, само на појединим позицијама.
Приходи од активирања или потрошње робе за сопствене потребе-биодизел
смањени су на 200.000,00 динара, јер је извесно да неће доћи до њихове реализације у
планираном износу, с обзиром да још увек није почела производња биодизела, али су
планирани приходи од активирања или потрошње производа и услуга за сопствене потребе,
који се односе на реконструкцију техничке службе, увећани на 2.300.000,00 динара.
Планирани су већи приходи од услуге изношења смећа због увођења нових
корисника и ажурирања постојећих, па су повећана задужења за ову ставку. Такође,
планирани су мањи приходи за 2018.годину од услуга РЈ “Чистоћа, зеленило и зимска
служба“ у односу на реализацију само за девет месеци текуће године, па се планира
повећање наведених прихода за 3.000.000,00 динара.
Планирани приходи од дотација, субвенција и премија увећани су за 945.272,40
динара, због потписаног новог уговора за јавне радове са Националном службом за
запошљавање.
Остали непословни и ванредни приходи су повећани за 1.000.000,00 динара , јер се
очекује боља наплата потраживања која су евидентирана као сумњива и спорна и наплата
по основу осигурања за штете.
Укупно повећање приходне стране износи 8.145.272,40 динара.
На расходној страни повећани су расходи трошкови набавке робе за продавницу на
гробљу за 200.000,00 динара, јер је повећана продаја исте.
Код трошкова материјала, смањене су ставке које се односе на трошкове набавке
материјала за 1.900.000,00 динара и трошкове резервних делова за 300.000,00 динара.
Повећани су трошкови по основу ангажовања лица по привремено повременим
пословима за 3.200.000,00 динара, због истека важења уговора о раду на одређено време (
две године ) код једног броја радника, па је настала потреба да се повећају средства
намењена ангажовању лица на привремено повременим пословима. Повећани су трошкови
по основу уговора за јавне радове, који се књиже и на приходној страни у истом износу, а
смањени су трошкови по основу уговора о делу за 299.000,00 динара.
Умањени су трошкови отпремнина за одлазак у пензију, отпремнина за случај
отпуштања са посла и јубиларне награде, које су резервисане у 2017.години, а остављен је
само део ових трошкова у случају разлике у исплаћеним и резервисаним износима.
Ставка солидарна помоћ, повећава се за 3.180.000,00 динара из разлога што су
обезбеђена средства за исплату преосталог дела солидарне помоћи запосленима, ради
ублажавања неповољног материјалног положаја ( Првом изменом програма пословања за
текућу годину, планиран је износ за 50% мањи од прописане висине за исплату солидарне
помоћи за 2018.годину ).

Имајући у види планиране измене у Финансијском плану предузећа, очекује се
добит у висини од 865.653,91 динара, као разлика између планираних прихода у висини од
266.310.000,00динара и расхода у висини од 265.444.346,09 динара.
У Плану набавки основних средства и инвестиција укупна планирана средства
износила су 37.114.000,00 динара, док се изменом Плана укупна вредност мења и износи
37.685.600,00 динара.
Планира се набавка следећих основних средстава које је неопходно набавити до
краја текуће године:
1.Хидростатички мерач нивоа воде за потребе фабрике воде у Ковину, јер је мерач
који је у употреби неисправан и дотрајао;
2.Механичка машина за суочено заваривање и
3.Резна тестера.
Ставке 2. и 3. намењене су грађевинској оперативи.
Остали елементи усвојеног Програма пословања ЈП “Ковински комуналац“ Ковин
за 2018.годину остају на снази.
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