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ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЈП“КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН ЗА 2020.ГОДИНУ
Предложеном Другом изменом програма пословања ЈП “Ковински комуналац“
Ковин за 2020.годину, који је усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком бр.02-4705/419 од 29.11.2019.године и Закључком Скупштине општине Ковин бр.023-28/2019-I од
20.12.2019.године, на чију је Прву измену програма пословања за 2020.годину сагласност
дао Надзорни одбор Одлуком бр.02-1628/3-20 дана 17.06.2020.године и Привремени орган
општине Ковин Решењем бр.023-10/2020-I од 19.06.2020.године, мења се приходна
страна Финансијског плана на позицији: приходи од услуга изношења смећа који се
повећавају са 53.500.000,00 динара на 55.500.000,00 динара, приходи грађевинске
оперативе са 30.000.000,00 динара на 36.000.000,00 динара, приходи од дотација,
субвенција и премија у делу који се односи на потписани уговор за јавне радове са
Националном службом за запошљавање, којим се исти повећавају са 1.500.00,00 динара
на 2.065.000,00 динара и приходи осталих непословних и ванредних прихода са
9.000.000,00 динара на 10.500.000,00 динара.
На расходној страни мењају се трошкови материјала, тако што се повећава
планирани износ са 22.335.000,00 динара на 27.265.000,00 динара, остали лични расходи
који се односе на примања чланова Надзорног одбора са 1.050.00,00 динара на 1.100.000,00
динара, солидарну помоћ и то са 3.500.000,00 динара на 7.050.000,00 динара, привременоповремене послове са 11.000.000,00 динара на 12.500.000,00 динара, трошкови по уговору
са јавне радовеувећава се износ за 365.000,00 динара, тако да сада износи 2.065.000,00
динара, као и нематеријални трошкови : таксе за судске трошкове за 300.000,00 динара,
односно, са 1.200.000,00 динара на 1.500.000,00 динара и остали нематеријални трошкови
са 100.000,00 динара на 150.000,00 динара, а умањују се трошкови за отпремнину за
одлазак у пензију са 600.000,00 динара на 300.000,00 динара, отпремнина за случај
отпуштања са посла са 800.000,00 динара на 600.000,00 динара и негативне курсне разлике
за 5.000,00 динара.
Укупно планирани приходи сада износе 281.555.000,00 динара, а расходи
281.334.000,00 динара.
Планирана добит умањује се за 175.000,00 динара и износи 221.000,00 динара.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СА РАЗЛОЗИМА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ИЗРАДЕ
ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.ГОДИНЕ-РЕБАЛАНСА
Другом изменом Програма пословања ЈП“Ковински комуналац“ Ковин за
2020.годину, мењају се позиције у Плану набавки и Плану јавних набавки материјала и услуга и
Плану набавке основних средстава, као и у Финансијском плану за 2020.годину.
Првом изменом програма пословања предвиђена су средства за генерални сервис
камиона смећара, али је дефектажом камиона утврђено да су планирана средства недовољна, па
како је једна од основних делатности Јавног предузећа „Ковински комуналац“ Ковин, поверена од
стране оснивача, услуга изношења смећа, неопходно је извршити измену плана.
У Плану набавке основних средстава, осим ставке везане за поправку камиона смећара,
додаје се ставка : хладњак за булдожер, јер је исти неисправан и ван функције.
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У Плану набавки материјала за израду значајно се мења износ за пос.1.4.-цевоводи, цеви ,
цевни системи…, због накнадно уговорених радова на замени А.Ц. цеви у улици Пролетерској.
Из Плана набавки основних средстава изузете су ставке: Aгрегат 100-120 кw и Скада –
надоградња ( Друга фаза ).
Остали елементи усвојеног Програма пословања ЈП “Ковински комуналац“ Ковин за

2020.годину остају на снази.
Директор
Драгослав Јеремић, дипл.инг.грђ.
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