
 

 

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈП “КОВИНСКИ 

КОМУНАЛАЦ“ КОВИН  

ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2019. ГОДИНЕ                              

 

 

 ЈП“Ковински комуналац“ Ковин је за период 01.01.-30.06.2019. године остварио 

позитиван финансијски резултат у износу од 9.722.389,79 динара. Укупни приходи су 

остварени у висини од 110.735.366,02 динара, а укупни расходи 101.012.976,23 динара 

                                                                    

                                                       Пословни приходи                

              Приходи од продаје робе и опреме у продавници на гробљу остварени  су у 

износу од 1.881.786,56 динара, што представља 40,91% од укупно планираних прихода 

од продаје погребне робе и опсег рамова. 

              Приходи од продаје услуга износе 103.341.235,70 динара и остварени су  у 

висини су од 42,29% у односу на укупно  планиране приходе. Приходи од активирања 

потрошње робе и услуга за сопствене потребе односе се на улагања у објекат- агрегат 

сала са надстрешницом на водоводу у Ковину и саобраћајницу на гробљу у Ковину у 

висини од 1.248.612,13 динара. 

              Приходи од накнаде за трошкове замене водомера, хаваријске поправке и друге 

интервенције остварени су у висини од 4.311.660,00 динара, од чега је наплаћено 

2.693.494,01 динара, а реализовано 1.382.396,52 динара  ( за замену водомера износ од   

681.040,44 динара , а за поправке и друге интервенције  701.356,08 динара ). 

                                                 

                                                     Финансијски приходи 

             Приходи од камата су 2.338.473,90 динара, а   приходи од дотација, условљених 

субвенција и премија односе се на  приходе по уговору за  јавне радове и износе 81.933,55 

динара. 

 

                                        Остали непословни и ванредни  приходи 

              Остали  приходи износе  1.843.324,18 динара  и то: наплаћене штете од 

осигурања у износу од 1.458.679,28 динара, наплаћена отписана потраживања у износу 

од 1.582,09 динара, приходи из ранијих година у износу од 19.623,00 динара и  остали 

непоменути приходи  у висини од  363.439,81 динара.   

 

                                                          Пословни расходи                           

               Набавна вредност продате робе и опсег рамова у продавници на гробљу    износи 

1.382.551,22 динара. 

               Трошкови материјала износе 7.741.831,72 динара и  обухватају трошкове 

материјала за израду, резервне делове, отпис ситног инвентара и канцеларијски 

материјал. 

               Трошкови горива, енергије и грејања су 11.816.338,51 динара .    

               Исплаћена је бруто зарада  у износу од 38.673.706,46   динара, доприноси на 

терет послодавца 6.908.982,17 динара, док је разлика по основу законског умањења 

зарада за 5% књижена и уплаћена  у корист рачуна Владе РС у  висини    од  1.225.451,88 

динара.  Трошкови осталих личних расхода износе 13.023.626,01 динара , а односе се на 

трошкове  привремено повремених послова,  уговора о делу, солидарне помоћи, путног 

трошка, примања чланова управног и надзорног одбора  и друга лична примања. 

                 Трошкови транспортних услуга у овој години : ПТТ трошкови 496.705,77 

динара, трошкови услуге превоза 12.595,01 динара и трошкови интернета 82.299,94 

динара. 



 

 

                 Трошкови услуга одржавања основних средстава су у висини 2.228.635,98 

динара, а трошкови комуналних услуга 136.958,13 динара.  

                 Трошкови  амортизације основних средстава  износе  9.664.951,35 динара, 

трошкови закупа 362.248,36 динара, трошкови непроизводних услуга у висини од  

2.252.503,47  динара и односе се на трошкове анализе воде, сервисирање водомера,  

здравствене услуге, услуге ревизије финансијског извештаја, стручног образовања и 

адвокатске услуге, а остале непроизводне услуге у висини  од 1.839.935,75 динара  

( геодетске услуге,  одржавање програма, ветеринарске услуге, услуге сече дрвећа, услуга 

садње цвећа,  изнајмљивање машина, услуге пројектовања  и  остале непроизводне 

услуге). Остали нематеријални трошкови обухватају трошкове репрезентације 79.221,77 

динара, премије осигурања 1.277.677,00 динара, трошкове платног промета 376.492,50 

динара , судске трошкове који се односе на трошкове утужења дужника и вештачења и 

судске таксе у износу од 372.790,80 динара, часописи и стручна литература 132.208,64 

динара, чланарине 38.610,00 динара, пореза на имовину 122.980,00 динара,   комунална 

такса 26.090,00 динара, остали порези, накнаде и таксе 27.440,00 и остали нематеријални 

трошкови 79.460,18 динара. 

                                                       

                                                         Финансијски расходи 

                 Расходи камата у висини од 37,70 динара  односе се  камате настале по основу 

доцње у плаћању обавеза.                                                   

                                                              

                                                               Остали расходи                 

                  Остали непоменути расходи  у висини од  динара односе се на  накнаде штете 

правним и физичким лицима у износу од 540.708,62 динара, казне за привредне преступе 

и прекршаје 11.000,00 и остали непоменути расходи у износу од 14.071,30 динара. 

Трошкови  по основу обезвређења потраживања од купаца ( директан и индиректан 

отпис ) износе  21.553,94 динара. 

                                                                                      

                                     

                                                            1.Обавезе из пословања 

1.Примљени аванси..................................................................................4.719.481,52 динара 

2.Добављачи у земљи ............................................................................15.100.022,05 динара 

   Укупно:.................................................................................................19.819.503,57 динара 

 

            Примљени аванси износе 2.077.616,96 динара за унапред  продате гробнице, за  

фекалну канализацију у Гају износ од 2.118.644,06 динара  и друге мање  уплате аванса 

у износу 523.220,50 динарa. 

                                                

               Потраживања од купаца                                                                Без ГГЗ 

      

1. Купци у земљи –правна лица………………………………………....31.599.473,80 дин.                         

2. Купци у земљи –физичка лица……………………………………......60.141.392,46 дин. 

3. Купци у земљи-катастар гробља…………………………………….....8.153.223,75 дин. 

    Укупно:………………………………………………………………....99.894.090,01 дин. 

 Потраживања за камату за правна и физичка лица…………………....14.531.139,86 дин. 

Укупно:…………………………………………………………………..114.425.229,87 дин. 

 

Исправка вредности потраж. ( сумњива и спорна потраж.)…...............49.800.805,12 дин. 

Накнада за коришћење ггз…………………………………………….....33.916.522,66 дин. 

Дати аванси....................................................................................................724.801,71 дин. 



 

 

 

 

                                                                                               

ЗАКЉУЧАК 

 

         У периоду 01.01.-30.06.2019.године ЈП “Ковински комуналац“ Ковин је пословао 

позитивно и поред остварења укупних прихода у висини од 41,30% у односу на 

планиране, јер су и трошкови мањи од планираних, односно, реализовани су за 37,69% . 

         Од пословних прихода, веће одступање од планираних имају сеоска гробља и 

пијаце, која и даље послују испод стварних трошкова  одржавања, иако је од оснивача 

добијена сагласност на цене услуга управљања гробљима и сахрањивања на селима, што 

представља прво усаглашавање цена ових услуга од преузимања гробаља 2015.године. 

Исте су ниже од цена услуга у Ковину за 50%. 

         Приходи од воде најнижи су код водовода у Баваништу, јер се очекивао већи одзив 

грађана за прикључење  на водоводну мрежу.   

         На нижем нивоу од планираних је  и РЈ „Грађевинска оператива“ са 32,85%, али је 

то уобичајено за прву половину пословне године, као и РЈ “Гробље“, јер нису 

испостављени годишњи рачуни за закуп и одржавање гробних места. 

       Осим радних јединица „Смеће“ и „Прихватилиште за псе“, чија је реализација у 

складу са планом, остале радне јединице би требало да у наредном периоду повећају 

приходе.         

        На страни расхода, реализација је мања од планираних, пре свега код расхода 

материјала, што је у директној вези са приходима од грађевинске оперативе.  

        Трошкови зарада и осталих личних примања   нижи су  од плана.  

        И даље указујемо  да постоје проблеми са висином зарада и на недостатак адекватне 

радне снаге у предузећу, а у будућности ће још више утицати на нормално пословање 

предузећа. 

         Први проблем је висина зарада запослених, које су сада ниже за 10%, јер су пре 

осам година умањене због поремећаја у пословању. Сада предузеће послује успешно и 

стабилно, без субвенција и повећања цена комуналних услуга. Треба напоменути да 

просечна нето  зарада за првих шест месеци у нашем предузећу износи 35.420,74 динара, 

док је у комуналним делатностима ( код снабдевања водом и управљање  отпадним 

водама, као  и код услуга сакупљања, третмана и одлагања отпада),  просечна нето зарада 

преко 47.000,00 динара, а да не говоримо о републичком просеку од 54.645,00 динара 

( последњи званично објављен податак од стране РЗС ). Тиме се надовезујемо на други 

проблем, а то је  што све  више квалитетног  стручног кадра и мајстора,  због истека две 

године по уговору о раду, прелази на ангажовање по привремено повременим пословима, 

чиме су им ускраћена многа права која имају запослени.  

        Из свега проистиче да нам радници одлазе у друга предузећа или у иностранство и   

тај тренд се наставља и даље кроз  најаву одласка,  а немамо  могућност довођења 

одговарајуће замене за исте. На тржишту готово да нема слободне квалитетне радне 

снаге и ако не приступимо решавању ова два проблема, доћи ћемо у ситуацију да ће 

предузеће остати без квалитетних  радника, односно, остаћемо са  радницима са којима 

нећемо моћи грађанима пружити квалитетну и правовремену услугу. 

       Иако смо  нашу забринутост изразили и приликом давања извештаја за први 

квартал, ништа се није променило на боље, па вам, као оснивачу, скрећемо пажњу 

на озбиљност наведеног проблема, у нади да ћете изнаћи најбоље могуће решење за 

предузеће које пружа различите услуге свим грађанима ковинске општине. Ускоро 

ћемо доћи у апсурдну ситуацију, да ће нам битна руководећа места попуњавати 

лица ангажована по основу привремено повремених послова, или ћемо доћи у још 



 

 

лошију ситуацију да ће нам таман обучени и оспособљени кадрови, који сачињавају 

млад тим који је дао резултате, напустити.  

        Код појединих осталих личних расхода и расхода по обезвређења потраживања и 

осталих непоменутих расхода остварење је, очекивано мање, јер се  реализација истих  

очекује до краја текуће године. 

        Укупна  реализација расхода је 37,69%. 

                                 

Финансијска служба                                                                             Директор 

                                                                                  Драгослав Јеремић, дипл.инг.инж. 

 

 


