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                         ТРЕЋА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  

                      ЈП“КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН ЗА 2021.ГОДИНУ 

 

          Предложеном Трећом изменом програма пословања ЈП “Ковински комуналац“ 

Ковин за 2021.годину, који је усвојен  од стране Надзорног одбора Одлуком бр.02-3653/7-

20 од 30.11.2020.године и Решењем о давању сагласности на програм пословања ЈП 

“Ковински комуналац“ Ковин донетим од стране  Скупштине општине Ковин   бр.023-

25/2020-I од 18.12.2020.године,  чију је Прву измену програма пословања за 2021.годину 

усвојио Надзорни одбор Одлуком бр.02-1128/4-21 дана 22.04.2021.године и Скупштина  

општине Ковин Закључком  бр.023-11/2021-I од 27.04.2021.године и Другом изменом 

програма пословања за 2021.годину усвојеном Одлуком Надзорног одбора бр.02-1615/4-

21 од 02.06.2021.године и Решењем Скупштине општине Ковин  о давању сагласности на 

другу измену програма пословања ЈП “Ковински комуналац“ Ковин за 2021.годину   под 

бр.023-15/2021-I од 18.06.2021.године,   мења се Финансијски план за 2021.годину тако да 

се приходи повећавају за 10.023.420,84 динара, а расходи за 10.185.420,84 динара и План 

набавке основних средстава тако да се процењена вредност за куповину истих повећава за 

22.700.000,00 динара, односно, са 31.728.000,00 динара на 54.428.000,00 динара. 

                    
 

 

                      ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СА РАЗЛОЗИМА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ИЗРАДЕ  

       ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.ГОДИНЕ-РЕБАЛАНСА 

 

           Трећој измени Програма пословања ЈП“Ковински комуналац“ Ковин за 

2021.годину приступило се, пре свега, код  Плана набавки и Плана јавних набавки материјала и 

услуга и набавци основних средстава, а затим и у Финансијском плану  за 2021.годину. 

 

            На приходној страни Друге измене финансијског плана за 2021.годину, повећани 

су планирани приходи од продаје робе за 2.000.000,00 динара, због повећане продаје 

погребне робе и опсег рамова, прихода од услуге изношења смећа за 500.000,00 динара, 

приходи од грађевинске оперативе за 6.000.000,00 динара, јер је склопљен нови уговор о 

извођењу радова  на реконструкцији водоводне мреже у улици Кречанска у Ковину у 

вредности од 15.000.000,00 динара уместо у улици Гробљанска  у Ковину вредности 

5.000.000,00 динара и код прихода од донација, субвенција и премија из разлога склапања 

уговора о  јавним радовима са Националном службом за запошљавање за 1.523.420,84 

динара.  

             На расходној страни увећани су трошкови набавке робе за 1.500.000,00 динара, 

материјала за израду за 3.630.000,00 динара, али су смањени трошкови резервних делова 

за 430.000,00 динара и горива за 200.000,00 динара, трошкови одржавања основних 

средстава за 1.400.000,00 динара, као и  расходи по основу здравствених услуга за 

200.000,00 динара, стручног образовања за 150.000,00 динара и трошкови камате за 

8.000,00 динара. 

              Повећани су остали лични расходи, односно, предвиђена су већа средства за 

исплату солидарне помоћи за 3.000.000,00 динара и по основу уговора за јавне радове за 

1.523.420,84 динара. 

              Такође, корекција расхода предвиђена је и код осталих непроизводних услуга 

тако да су исти повећани за 2.270.000,00 динара, због трошкова  у вези са одржавањем 
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депоније и  имплементације ФУК система ( законска обавеза ), трошкова премије 

осигурања за 150.000,00 динара и осталих нематеријалних трошкова за 500.000,00 динара. 

            Планирана добит смањује се са 331.390,00 динара на 169.390,00 динара, односно 

за 162.000,00 динара. 

 
             Измена плана набавке  основних средстава односи се на куповину булдозера за потребе 

одржавања депонија процењене вредности од 15.000.000,00 динара  ( наш булдозер је у лошем 

стању, а до даљег ће се смеће одвозити  на градску односно на сеоске депоније које треба 

одржавати )  и камиона подизача контејнера процењене вредности од 8.000.000,00 динара, јер један 

камион, који је у лошем стању и за који су у измени плана предвиђена средства за  ремонт његовог  

мотора у износу од 900.000,00 динара, недовољан је за извршавање посла изношења смећа, 

односно, пражњења великих контејнера.  

              У трећој измени плана набавки основних средстава смањен је износ за набавку пумпи за 

700.000,00 динара.   

                

               Остали елементи усвојеног Програма пословања ЈП “Ковински комуналац“ 

Ковин за 2021.годину остају на снази. 

  

 

               
  

 

                                                                                                               Директор 

                                                                                            Драгослав Јеремић, дипл.инг.грђ.                                         
 

 

 

 

 

 

 

 


