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                         ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  

                      ЈП“КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН ЗА 2022.ГОДИНУ 

 

          Предложеном Првом изменом програма пословања ЈП “Ковински комуналац“ 

Ковин за 2022.годину, који је усвојен  од стране Надзорног одбора Одлуком бр.02-3454/4-

21 од 30.11.2021.године и Решењем о давању сагласности на програм пословања ЈП 

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

35/2020-I од 20.12.2021.године, мења се приходна  страна Финансијског плана на 

позицији: Планирани приходи, који  се повећавају  за 1.039.400,00 динара код продаје 

погребне робе, односно, са 6.700.000,00 динара на 7.739.400,00 динара,  а остали остају  на 

нивоу планираних усвојеним Финансијским планом за 2022.годину, а на расходној страни 

повећавају се: трошкови материјала за израду, тако што се  увећавају за 360.000,00 динара, 

односно, са 26.840.000,00 динара на 27.200.000,00 динара, трошкови отписа ситног 

инвентара за 90.000,00 динара, односно, са 3.260.000,00 динара на 3.350.000,00 динара, 

расходи по основу примања чланова Надзорног одбора за износ од 100.000,00 динара, 

односно, са 1.200.000,00 динара на 1.300.000,00 динара, трошкова одржавања основних 

средстава са 6.730.000,00 на 7.200.000,00 динара, остале непроизводне услуге за 10.000,00 

динара, односно, са 13.370.000,00 динара на 13.380.000,00 динара, обавезе за комуналну 

таксу са 27.000,00 динара на 28.400,00 динара и трошкови камата са 2.000,00 динара на 

10.000,00 динара. 

             

              Првом изменом програма пословања за 2022.годину, укупни приходи сада износе 

294.009.400,00 динара, а укупни расходи 293.505.400,00 динара. 

              Планирана  добит остаје непромењена у односу на усвојени Програм пословања 

за 2022. годину и износи 504.000,00 динара.                

 
 

 

                      ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СА РАЗЛОЗИМА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ИЗРАДЕ  

       ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.ГОДИНЕ-РЕБАЛАНСА 

      

            Првој измени Програма пословања ЈП“Ковински комуналац“ Ковин за 

2022.годину приступило се код  Плана набавки и Плана јавних набавки материјала и услуга и 

набавци основних средстава и у Финансијском плану  за 2022.годину.  

             Такође, важан  елеменат за измену Програма пословања је тај што је у текућој години 

дошло до значајној повећања основних инпута код формирања цена комуналних и других услуга, 

пре свега, горива, електричне енергије и материјала за израду, што је довело до увећања трошкова 

пословања, а са садашњим ценама  предузеће не може покрити настале трошкове. 

              У току године планира се повећање цена комуналних и других  услуга у висини од 10% 

за комуналне услуге за грађане, установе и предузећа које нису повећаване још од половине 

2018.године,  а 20% за остале  комуналне услуге и грађевинске радове, осим за услугу кошења, 

сакупљања и одвоз покошене траве у градској зони по м2 која ће се формирати на основу цене 

добијене провером тржишта.               

              Измена плана набавке  основних средстава односи се на куповину тракторске косачице, 

процењене вредности од 800.000,00 динара, као и  поправке мењача на  камиону ФАП 1823 

процењене вредности од 170.000,00 динара, поправке возила Пежо партнер процењене вредности 

од 311.000,00 динара, ремонт радне машине JCB процењене вредности од 990.000,00 динара  који 

су због квара ван функције, па је онемогућено обављања послова поверених од стране оснивача. 

Повећан је износ намењен куповини нових програмских пакета и информационих система за 

електронско пословање за 590.000,00 динара, а које није планом предвиђено, а односи се на 



 

                     ЈП „КОВИНСКИ  КОМУНАЛАЦ“ КОВИН      

 

3 

софтверско решење у складу са Законом о архиви и архивској грађи  и повећан је   износ  за набавку 

нових регистар касе (фискалне касе) у складу са Законом о фискализацији ( износ од 260.000,00 

динара је финансиран из републичког буџета ). 

               План набавки и јавних набавки основних средстава за 2022.годину повећава се са 

10.950.000,00 динара на 14.321.000,00 динара. 

               Остали елементи усвојеног Програма пословања ЈП “Ковински комуналац“ 

Ковин за 2022.годину остају на снази. 

  

 

                                                                                                               Директор 

                                                                                            Драгослав Јеремић, дипл.инг.грђ.                                         
 

 

 

 

 

 

 

 


