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                         ЧЕТВРТА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  

                      ЈП“КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН ЗА 2021.ГОДИНУ 

 

          Предложеном Четвртом 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, 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, као и Трећом изменом програма пословања за 

2021.годину усвојеном одлуком Надзорног одбора бр.02-2482/4-21 дана 27.08.2021.године 

на коју је  Решење о давању сагласности на трећу измену програма пословања ЈП 

“Ковински комуналац“ Ковин дала Скупштина општине Ковин бр. 023-23/2021-I од 

27.09.2021.године,  мења се Финансијски план за 2021.годину тако да се приходи 

повећавају за 4.570.000,00 динара, а расходи за 4.570.000,00 динара и План набавке 

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

4.500.000,00 динара, односно, са 54.428.000,00 динара на 58.928.000,00 динара. 

                    
 

 

                        ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СА РАЗЛОЗИМА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ИЗРАДЕ  

                 ЧЕТВРТЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.ГОДИНЕ 

                                                         

           Четвртој измени Програма пословања ЈП“Ковински комуналац“ Ковин за 

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

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

            Измену плана пословања неопходно је извршити ради  усаглашавања  активности  

са приходима и расходима за текућу годину, а које нису биле предвиђене усвојеним 

Програмом пословања и изменама истог.  

 

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

су планирани приходи од продаје робе за 1.200.000,00 динара, због повећане продаје 

погребне робе и опсег рамова и  приходи од грађевинске оперативе за 3.370.000,00 динара.  

             На расходној страни увећани су трошкови набавке робе за 3.000.00,00 динара, 

трошкови отписа ситног инвентара за 280.000,00 динара,  остале непроизводне услуге за 

990.000,00 динара, трошкови платног промета за 70.000,00 динара, часописи и стручна 

литература за 100.000,00 динара, таксе за судске трошкове и судске спорове за 200.000,00 

динара,  а  смањени су трошкови транспортних услуга и птт трошкови за 70.000,00 динара. 

              Планирана добит остаје иста и износи  169.390,00 динара. 
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                         Измена плана набавке основних средстава односи се на: 

 

1. Измену висине планираних средстава  за куповину  новог камиона подизача контејнера 

процењене вредности од 8.000.000,00 динара. Износ се на основу накнадне процене, 

односно, провере тржишта од стране службе набавке,  повећава за 1.500.000,00 динара 

и сада је процењена вредност 9.500.000,00 динара. 

               

2. Набавка новог дизел агрегата, контејнерског типа, снаге 220  KVA са АТЦ ормаром и 

уградња са пратећим радовима из средстава субвенције, на основу анализе тржишта и  

процењене вредности од стране општине Ковин од 3.000.000,00 динара. 

 

Још децембра месеца 2017.године, Одлуком СО Ковин бр.463-72/2017-I и Уговором о 

преносу права коришћења непокретности у јавној својини општине Ковин бр.463-

72/2017-II, комуналном предузећу је предата фабрика воде у Баваништу  без агрегата 

који је неопходан за исправан рад фабрике воде. Како су се тек сада стекли услови да 

оснивач финансира куповину агрегата, а да би се реализација истог спровела до краја 

године, на основу усмених констултација и добијених података о снази и типу 

агрегата, приступило се реализацији истог по хитном поступку. 

              Остали елементи усвојеног Програма пословања ЈП “Ковински комуналац“ 

Ковин за 2021.годину остају на снази. 

  

 

               
  

 

                                                                                                               Директор 

                                                                                            Драгослав Јеремић, дипл.инг.грђ.                                         
 

 

 

 

 

 

 

 


