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ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЈП“КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН ЗА 2020.ГОДИНУ
Предложеном Првом 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, мења се расходна страна Финансијског плана на позицији: Трошкови
материјала, тако што се умањује планирани износ са 29.750.000,00 динара на
29.005.000,00 динара и трошкови производних услуга за износ од 430.000,00 динара,
односно, са 12.130.000,00 динара на 11.700.000,00 динара, а увећавају се нематеријални
трошкови за 640.000,00 динара, односно са 24.469.000,00 динара на 25.109.000,00 динара.
Планирани приходи остају на нивоу планираних усвојеним Финансијским планом
за 2020.годину у висини од 271.490.000,00 динара, а расходи се мењају и сада износе
271.094.000,00 динара.
Планирана добит увећава се за 185.000,00 динара и износи 396.000,00 динара.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СА РАЗЛОЗИМА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ИЗРАДЕ
ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.ГОДИНЕ-РЕБАЛАНСА
Због измене Закона о јавним набавкама и потребе за усклађивањем планираних
расхода на напред наведеним позицијама, приступило се Првој измени Програма
пословања ЈП“Ковински комуналац“ Ковин за 2020.годину, пре свега, у Плану набавки и
Плану јавних набавки материјала и услуга и набавци основних средстава, а затим и у
Финансијском плану за 2020.годину.
Једна од основних делатности Јавног предузећа „Ковински комуналац“ Ковин, поверена
од стране оснивача, је услуга изношења смећа, која је доведена у питање због квара два камиона
смећара, па су они стављени ван функције. Тиме је онемогућено благовремено одвожење смећа
грађанима и привредницима наше општине. Из наведеног разлога, неопходно је да се хитно
изврши поправка оба камиона смећара.
У Плану набавке основних средстава, осим ставке везане за поправку камиона смећара,
додате су још нека неопходна основна средства, а која су мање финансијске вредности.

Остали елементи усвојеног Програма пословања ЈП “Ковински комуналац“ Ковин
за 2020.годину остају на снази.
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