
 

                    Текући рачуни: Комерцијална Банка: 205-4931-39; Аик Банка: 105-26004-05.                                                                                                              

    Јавно Комунално Предузеће "Комуналац", 16000 Лесковац,  Јужноморвских бригада бр.100 
 

 Централа:     (016) 243-240, 242-924 

 Генерални директор:   (016) 255-913 

 Погребна служба:       (016) 247-018 

 Димњичарска служба:  (016) 253-361 

Наш знак:________Ваш знак:_____             

Лесковац,_____________________  

 

Предмет:  Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из  

                   програма пословања за период од 01.01.2018.  – 30.09.2018. године 

 

На основу дате сагласности на План и програм пословања ЈКП“Комуналац“ Лесковац за 2018. годину 

усвојен на седници Надзорног одбора одлуком бр. 6537 од 13.12.2017. године и Решењем Скупштине 

Града Лесковца бр. 06-10/17-I од  28.12.2017. године, као и дате сагласности на измену и допуну плана 

и програма пословања, одлуком Скупштине Града Лесковца бр. 06-4/18-1 од 13.06.2018. године и 

одлуком бр. 06-4/18-1 на измену и допуну плана коришћења субвенција такође од 13.06.2018. године,  

обавеза је Јавних предузећа да кроз финансијске извештаје дате у прилогу шаље Министарству 

финансија квартално извршење плана и програма пословања. 

             Подацима из приложених финансијских извештаја дајемо преглед планираних и остварених 

прихода  и расхода у периоду од 01.01.2018. године до 30.09.2018. године. 

 

Преглед прихода и расхода од 01.01.2018. године до 30.09.2018. године 

 Планирани 

01.01.-30.09.2018. 

Остварени 

(процена) 

01.01.-30.09.2018. 

Индекс 

1 2 3 4 4/3 

I ПРИХОДИ    

1. Приходи од услуга 

(правна лица) 

2.658.896 2.635.434 0.99 

2. Приходи од услуга 

(домаћинства) 

21.239.034 18.156.546 0.85 

3. Приходи од услуга 

(локална самоуправа) 

117.000.000 129.709.915 1.11 

 Јавна хигијена 44.250.000 53.364.692  

Зеленило 41.250.000 44.925.979  

Сигнализација 7.500.000 9.229.754  

Зимско одржавање 4.500.000 5.668.078  

Летње одржавање 3.750.000 1.261.428  

Зоохигијенска служба 15.750.000 15.259.984  

4. Приходи од гробља 

(сахране, бетонски оквири) 

6.052.000 5.899.176 0.97 

5. Субвенција за набавку опреме 13.500.000 17.916.180 1.33 

УКУПНО: 160.449.930 174.317.251 1.09 

 

 



 
 

 

 

 

 

 Планирани 

01.01.-30.09.2018. 

Остварени 

(процена) 

01.01.-30.09.2018. 

Индекс 

1 2 3 4 4/3 

I РАСХОДИ    

1. Трошкови материјала, резервних 

делова, ситног инвентара и ауто 

гума 

5.051.843 5.761.607 1.14 

2. Трошкови режијског материјала 514.753 416.779 0.81 

3. Трошкови горива: нафта, 

бензин,мазиво, уље и др. 

10.421.432 9.789.088 0.94 

4. Трошкови енергије 1.889.822 1.587.313 0.84 

5. Бруто зараде 76.326.624 99.990.546 1.31 

6. Трошкови пореза и доприноса на 

терет послодавца 

29.465.240 30.361.546 1.03 

7. Остала лична примања 12.043.659 969.102 0.08 

8. Трошкови производних услуга 6.859.080 9.353.280 1.36 

9. Амортизација 7.209.603 7.209.603 1.00 

10. Нематеријални трошкови 5.158.198 6.003.223 1.16 

11. Таксе и накнаде 737.798 906.682 1.23 

12. Финансијски расходи 364.404 107.950 0.30 

13. Непословни и ванредни расходи 774.035 1.519.751 1.11 

УКУПНО: 156.816.491 173.976.420 1.11 

РАЗЛИКА – ДОБИТ: 3.633.439 340.831 0.09 
 

             Реално планирање пословних расхода и пословних прихода у програму пословања за 2018. 

годину показује тренд повећања остварених прихода и расхода у односу на планиране и позитивну 

разлику у корист прихода у износу од 340.831,00 динара. 

            Анализом степена усклађености планираних и реализованих активности у периоду од 

01.01.2018. – 30.09.2018. године а на основу финансијских показатеља може се констатовати  да су 

приходи у овом периоду повећани за око 10%. Нормално са повећањем прихода повећавају се и 

расходи  јер су они нужан део процеса рада. Одступање од планираних расхода посебно су видљиви за 

око 30% код бруто зарада радника јер је у периоду од 01.01.2018. - 30.09.2018. године предузеће 

исплатило 11 личних доходака иако по Закону о редовној исплати зарада, јер се зараде за претходни 

месец исплаћује до 10-ог у наредном месецу, па уместо 8 исплаћених зарада у овом периоду исплаћено 

је 11 личних доходака, за 3 лична доходка више него у редовној исплати  а то све у интересу смањења 

распона у исплати личног доходка. 

              Исплата личног доходка тј. обрачунатих зарада врше се на основу усвојеног плана и програма 

пословања, без прекорачења планираног месечног износа масе зараде подношењем на контролу 

образаца ЗИП-1 управи за финансије. Такође предузеће примењује Закон о умањењу зарада који је 

ступио на снагу 01.11.2014. године а износ умањене зараде уплаћује на рачун пореза по одлуци Владе 

подношењем обрасца управи за финансије за правдање уплаћеног износа. 

             Све јавне приходе предузеће измирује у законом предвиђеном року, нема казне односно 

додатне трошкове који терете трошкове пословања предузећа због неблаговремено плаћеног износа 

обавеза, као и због неблаговремено достављеног било ког обрацса прописаног Законом. 

             Пословна политика предузећа се темељи на доброј организацији процеса рада, продуктивности 

у раду и економичности у трошењу средстава.                          

     

 

Руководилац финансијског сектора 
_______________________________ 

                                                                                                                                  Невена Станковић  

                                        

____________________________________________________________________
 ПИБ: 100545204          МАТИЧНИ БРОЈ: 07204787   



 
          


