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                         ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  

                      ЈП“КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН ЗА 2019.ГОДИНУ 

 

          Предложеном Другом изменом програма пословања ЈП “Ковински комуналац“ 

Ковин за 2019.годину, који је усвојен  од стране Надзорног одбора Одлуком бр.02-3637/4-

18 од 30.11.2018.године и Закључком Скупштине општине Ковин   бр.023-39/2018-I од 

26.12.2018.године, а на чију Прву измену програма пословања за 2019.годину сагласност 

је дао Надзорни одбор Одлуком 02-441/6-19 дана 29.01.2019.године и Скупштина општине 

Ковин Закључком 023-5/2019-III од 21.02.2019.године, мења се и приходна и расходна 

страна Финансијског плана на позицији:  

-Приходи од продаје робе, тако што се  увећава планирани износ са 4.000.000,00 динара 

на 4.600.000,00 динара,   

-Приходи од активирања  или потрошње производа и услуга за сопствене потребе са 

1.000.000,00 на 3.500.000,00 динара,  

-Приходи од услуга изношења смећа са 50.000.000,00 динара на 51.500.000,00 динара, 

-Планира се увећање прихода од чистоће, зеленила и зимске службе за 1.500.00,00 

динара, односно, са 15.000.000,00 динара на 16.500.000,00 динара, 

-Остали непословни и ванредни приходи који се односе и на наплату раније отписаних 

потраживања са 6.000.000,00 динара на 8.000.000,00 динара. 

-Расходи од продаје робе повећавају се за 400.000,00 динара, односно, са 2.100.000,00 

динара на 2.500.000,00 динара, 

-Трошкови материјала, резервних делова  и ситног инвентара повећавају се са 

23.648.000,00 динара на 24.921.000,00 динара, а трошкови горива са 9.000.000,00 динара 

на 10.500.000,00 динара, 

-Трошкови зарада се умањују за 3.820.350,00 динара,  

-Повећава се планирани износ за солидарну помоћ са 600.000,00 динара на 5.500.000,00 

динара и ставка за пакетиће, са 200.000,00 динара на 580.000,00 динара, 

-Трошкови одржавања основних средстава мењају се и уместо 5.116.000,00 динара, сада 

износе 7.865.000,00 динара, 

 -Код нематеријалних трошкова мењају се ставке: остале непроизводне услуге, трошкови 

премије осигурања, трошкови огласа, комунална такса и таксе за судске трошкове и 

спорове за укупно 71.090,00 динара, 

             Планирани приходи су већи за 8.100.000,00 динара у односу на  планиране 

усвојеним Финансијским планом за 2019.годину у висини од 260.040.000,00 динара  и сада 

износе 268.140.000,00 динара, а планирани расходи за 8.062.740,00 динара, односно, са 

259.976.350,00 динара на 268.039.090,00 динара.  

 

              Планирана  добит повећава  се за 37.260,00 динара и износи  100.910,00 динара.                
 

 

                      ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СА РАЗЛОЗИМА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ИЗРАДЕ  

       ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019.ГОДИНЕ-РЕБАЛАНСА 

      
          
            Постоји више разлога за измену Програма пословања, како са приходне, тако и са 

расходне стране Финансијског плана. 

           У плану је израда ограде надстрешнице на фабрици воде за потребе складиштења 

материјала, израда саобраћајнице на градском гробљу у Ковину ( прва фаза до 
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асфалтирања ) у дужини од сса 150 м, реконструкција подрумских просторија за потребе 

архиве и друго, поправка оштећеног асфалта на ковинској пијаци. 

          Планирају се већи приходи од услуге изношења смећа након ажурирања базе 

података и РЈ “Чистоћа, зеленило и зимска служба“ због поверавања послова на зимском 

одржавању путева ( чишћењу снега ) на територији општине Ковин. 

          Усклађивањем са Планом набавки и јавних набавки, поједине горе наведене 

позиције, кориговане су због реалних потреба за њихово повећање ( трошкови материјала, 

горива, одржавања основних средстава ). 

          Због смањеног броја запослених, умањени су трошкови зарада. 

          У складу са потписаним Анексом II Посебног колективног уговора за јавна 

предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, Министарство 

привреде је обавестило локалну самоуправу и јавна предузећа да,  у циљу побољшања 

материјалног положаја запослених у комуналном сектору, планирају средства за  исплату 

солидарне помоћи запосленом  под условом да се обезбеде  финансијска средства. Како је 

предузеће обезбедило потребна средства ( позитиван финансијски резултат по 

тромесечном извештају и расположива финансијска средства на жиро-рачуну предузећа ), 

у наредном периоду се планира њихова исплата.  

 

         Код Плана набавки и јавних набавки основних средстава, у плану је набавка опреме 

за потребе зимског одржавања путева у општини Ковин и то: 

-камиона, даске за чишћење снега, епоке и распршивача соли укупне вредности од 

14.998.000,00 динара. 

 Планира се набавка и следећих основних средстава: 

-Сонда, 

-УПС, 

-Програмски пакети и информациони системи и  

-Услуге израде кадице и целера на смећару, 

-Услуге повезивања фекалних пумпи и  

-Уградња опреме за скада апликацију на водоводу у Ковину. 

 

         Укупна планирана средства за набавку основних средстава мења се и уместо 

27.924.000,00 динара, сада износи 44.989.800,00 динара. 

 

         Остали елементи усвојеног Програма пословања ЈП “Ковински комуналац“ Ковин 

за 2019.годину остају на снази. 

  

 

                                                                                                               Директор 

                                                                                            Драгослав Јеремић, дипл.инг.грђ.                                         
 

 

 

 

 

 

 

 


