
 

                    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 раду и реализацији програма пословања 

                   од 01.01. – 30.06.2017. године 

 

             На основу дате сагласности на Програм пословања ЈКП“Комуналац“ Лесковац за 2017. годину 

усвојен на седници Надзорног одбора одлуком бр. 5521 од 19.12.2016. године и Решењем Скупштине 

града Лесковца бр. 06-9/16-I од  28.12.2016. 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 01.01.2017. године до 30.06.2017. године. 

 

Преглед прихода и расхода од 01.01.2017. године до 30.06.2017. године 

 Планирани 

01.01.-30.06.2017. 

Остварени 

(процена) 

01.01.-30.06.2017. 

Индекс 

1 2 3 4 4/3 

I ПРИХОДИ    

1. Приходи од услуга 

(правна лица) 

2.269.000,00 2.044.367,00 2% 

2. Приходи од услуга 

(домаћинства) 

13.325.350,00 12.659.795,00 12% 

3. Приходи од услуга 

(локална самоуправа) 

66.500.000,00 81.588.538,00 82% 

 Јавна хигијена 28.490.000,00 31.165.410,00  

Зеленило 29.415.000,00 32.150.700,00  

Сигнализација 3.445.000,00 4.593.178,00  

Зимско и летње одржавање 5.150.000,00 4.758.026,00  

Поткресивање грана -    204.330,00  

4. Зоохигијенска служба 9.965.625,00 8.716.894,00  

5. Приходи од гробља 

(сахране, бетонски оквири) 

4.690.025,00 3.570.401,00 4% 

6. Субвенција за набавку опреме 

(аутоцистерна) 

1.750.000,00   

УКУПНО: 98.500.000,00 99.863.101,00  

 

 

 



 

 

 

 

 

 Планирани 

01.01.-30.06.2017. 

Остварени 

(процена) 

01.01.-30.06.2017. 

Индекс 

1 2 3 4 4/3 

I РАСХОДИ    

1. Трошкови материјала, резервних 

делова, ситног инвентара и ауто 

гума 

 

3.880.102,00 

 

3.136.307,00 

 

4% 

2. Трошкови режијског материјала 429.890,00 342.431,00  

3. Трошкови горива: нафта, 

бензин,мазиво, уље и др. 

7.100.893,00 7.301.564,00 8% 

4. Трошкови енергије 2.341.841,00 1.165.947,00 1% 

5. Бруто зараде 49.292.091,00 47.463.740,00 53% 

6. Трошкови пореза и доприноса на 

терет послодавца 

12.829.074,00 15.290.106,00 17% 

7. Остала лична примања 3.425.688,00 6.005.236,00 7% 

8. Трошкови производних услуга 3.380.764,00 1.353.082,00 1% 

9. Амортизација 3.768.715,00 3.768.715,00 4% 

10. Нематеријални трошкови 4.341.546,00 3.114.806,00 4% 

11. Таксе и накнаде 797.160,00 719.795,00 1% 

12. Финансијски расходи 995.188,00 187.111,00  

13. Непословни и ванредни расходи 2.948.690,00 512.091,00  

УКУПНО: 95.531.642,00 90.360.931,00  

РАЗЛИКА – ДОБИТ: 2.968.358,00 9.502.170,00  
 

             На основу приказаних података о извршењу плана и програма пословања у периоду од 01.01. – 

30.07.2017. године  можемо констатовати да смо планиране приходе остварили са износом од 

+1.363.101,00 динара, док смо планиране расходе смањили у износу од 5.170.711,00 динара и исказали 

позитивни резултат у износу од 9.502.170,00 динара. 

             Овакав резултат пословања проистеклих из пословне активности предузећа као и периода       

када је обим послова оптималан због сезонског обављања радована тј. садње цветног материјала, 

окопавања, кошења паркова, свакодневно прање улица. Такође један од разлога остварења већег 

прихода и смањења расхода је  функционално и рационално управљање трошковима.      

            Бруто зарада радника је приказана у износу (нето зарада + порези и доприноси на терет 

радника), онако како је маса пројектована у табеларном приказу годишњег плана и програма.            

            Доприноси на терет послодавца по стопи од 17,9% на бруто зараду обрачунати су и плаћени. 

Такође су обрачунати и плаћени доприноси на најнижу основицу за обрачун доприноса по стопи од 

37,8% на најнижу основицу за текућу годину закључно за 5/2017 јер се они плаћају до 30-тог у месецу 

за претходни месец. Приказани су на редном броју 6 и 7 на расходној страни извршења плана.    
 

 

 

 
 

Руководилац финансијског сектора 
_______________________________ 

                                                                                                                                  Невена Станковић 
 

 

 

 

 

                                              

____________________________________________________________________
 ПИБ:100545204          МАТИЧНИ БРОЈ: 07204787   

 
          


