


































Образац 12

JАВНО КОМУНАЛНО- СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ

“СВРЉИГ”

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И

РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2017. до 30.09.2017.год.

Сврљиг, 30.10.2017.године



I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПOДАЦИ

1.1. Основни подаци о предузећу

Пун назив друштва: Јавно комунално-стамбено предузеће „Сврљиг“, Сврљиг
Скраћени назив друштва: ЈКСП „СВРЉИГ“Сврљиг
Седиште друштва: Сврљиг,  Радетова број 27.
Величина друштва: мало правно лице
Облик организовања: јавно предузеће
Матични број: 07349955
Шифра делатности: 3600
ПИБ: 101007479
ЈБКС: 81694
Надлежно  министарство:  Министарство  привреде,  Сектор  за  контролу  јавних
предузећа

1.2. Оснивање и регистрација

Јавно комунално-стамбено предузеће,  „Сврљиг“, Сврљиг (у даљем тексту
„Предузеће“), је основано 30.05.1987. године.

Предузеће је уписано  у регистар Агенције за привредне регистре Решењем
БД  64506/2005  од  13.07.2005.  године  и  последња   промена  БД  267/2017  од
09.01.2017. године.  Предузеће је основано од стране Скупштине општине Сврљиг,
улица Радетова број 31, МБ 7211465.

1.3 Делатност

Претежна  делатност  Предузећа  је  сакупљање,  пречишћавање  и

дистрибуција  воде  за  пиће,  шифра  делатности  36.00.  Предузеће  је  основано  и

послује  ради обезбеђивања  трајног  обављања  делатности  од  општег  интереса  и

уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга,  а посебно ради:

 обезбеђивање  трајног  уредног  снабдевања  водом  за  пиће,  и
пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода;

 трајног сакупљања комуналног отпада, његово одржавање, третман и
безбедно одлагање укључујући прављење,  одржавање,  санирање и
затварање  депонија,  као  и  селекција  секундарних  сировина  и
одржавање, њихово складиштење и третман;

 одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтних,
бетонских,  поплочаних  и  других  површина  јавне  намене,
прикупљање  и  одвожење  комуналног  отпада  са  тих  површина
одвожење  и  пражњење  посуда  за  отпатке  на  површинама  јавне
намене  као  и   одржавање  јавних  чесми,  бунара,  фонтана,
купалишта ,плажа и  тоалета;

 одржавање  јавних  зелених  површина,   текуће  и  инвестиционо
одржавање и санација зелених рекреативних површина и приобаља.

 управљање  пијацама,  комунално  опремање,  одржавање  и
организација  делатности  на  отвореним  и  затвореним  просторима,
који  су  намењени  за  обављање  промета  пољопривредно-
прехрамбених и др.производа,

 управљање  јавним  паркиралиштима  и  одржавање  услова  за
коришћење  јавних  саобраћајних  површина  и  посебних  простора
одређених  за  паркирање  моторних  возила,  као  и  уклањање  и
премештање паркираних возила;

 управљање и одржавање гробаља и објеката који се налазе у склопу
гробаља  (капела)   сахрањивање,  одржавање  пасивних  гробаља  и



спомен обележја, каo и превоз посмртних остатака умрлог од места
смрти до мртвачнице на гробљу;

 трајног обављања делатности  зимско и летње одржавање улица и
путева на територији општине Сврљиг којим се обезбеђује несметано
и  безбедно  одвијање  саобраћаја  и  чува  и  унапређује  употребна
вредност улица, путева, тргова, платоа и слично ;

 димничарске  услуге  чишћења  и  контроле  димоводних  и  ложних
објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја;

 хватање,  збрињавање,  ветеринарска  нега  и  смештај  напуштених  и
изгубљених  животиња  (паса  и  мачака)  у  прихватилишта  за
животиње,  лишавања  живота  за  неизлечиво  болесне  и  повређене
напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације
напуштених  паса  и  мачака,  нешкодљиво  уклањање   лешева
животиња  са  површина  јавне  намене  до  објеката  за  сакупљање,
прераду или уништавање  отпада животиског порекла, спровођење
мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и
инсеката  спровођењем  мера  дезинфекције,  дезинсекције  и
дератизације на површинама јавне намене;

 обезбеђивање јавног осветљења које обухвата одржавање, адаптацију
и  унапређење  објеката  и  инсталација  јавног  осветљења  којима  се
осветљују саобраћајне и друге површине јавне намене на територији
општине Сврљиг.

1.4. Органи јавног предузећа

Управљање у јавном предузећу је организовано као једнодомно.
Органи предузећа су: Надзорни одбор и Директор

1.5. Годишњи програм пословања

Програм  пословања  за  2017.  годину  Предузеће  је  усвојило  12.12.2017.године
бр.2011/2017.,  на  који  је  сагласност  дала  Скупштина  општине  Сврљиг,  бр.023-
59/2017 од 22.12.2017. године.
Однос Предузећа и оснивача уређује се Законом о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса и актом о оснивању Предузећа. 

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално стамбено предузеће „Сврљиг“ је јавно предузеће чија је основна
делатност  производња  и  дистрибуција  воде  за  пиће. Оснивач  предузећа,  СО-е
Сврљиг, је поверила обављање готово свих комуналних послова овом предузећу
(одржавање  водоводне  и  канализационе  мреже,  чишћење  и  уређење  јавних
површина, одржавање зеленила и гробља, пружање погребних услуга, сакупљање и
депоновање  кућног  смећа,  одржавање  локалних  и  некатегорисаних  путева,
управљање  пијацамa  итд.).  Предузеће  је  регистровано  за  извођење  земљаних
радова, грубих грађевинских радова,  изградњу хидрограђевинских објеката,  и за
извођење других специјализованих радова из области грађевинарства.

Предузеће се финансира из сопствених средстава, наплатом комуналних услуга од
корисника  (грађани  и  привреда)  и  извођењем  додатних  радова  из  оквира
регистрације. Чишћење улица, одржавање зеленила, гробља и одржавање локалних
и некатегорисаних путева финансира се преко Општинске управе Сврљиг ( одсек за
изградњу, комуналне делатности, пројектовање и надзор)

Директни корисник буџетских средстава је у делу текућих субвенција.



1.АНАЛИЗА БИЛАНСА УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

У периоду од 01.01.-30.09.2017. године предузеће је остварило пословне приходе у
износу од 40.335  хиљаде динара, што је за 26% мање од плана.
Пословне  приходе  чине:  приходи  од  продаје  производа  и  услуга  (група  61),
приходи од субвенција( група 64)  и други пословни приходи ( група 65).

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( ГРУПА 61)

Приходи  од  продаје  производа  и  услуга  за  период  од  01.01.  до  30.09.2017.год.
износе 34.692 хиљадe динара, што је за 29% мање од плана.
Највећи утицај на овакву реализацију плана  имају неостварени приходи од рада
путарске службе  на одржавању локалних и некатегорисаних путева.  Приходи од
радова  који  су  изведени  у  августу  и  септембру  месецу  нису  евидентирани  из
разлога  што  до  30.09.2017.године  нису  оверене  ситуације  од  стране  надзорног
органа, тако да ће овде доћи до преливања прихода у наредни период. Ови приходи
су реализовани за 65% мање од плана и износе 6.074 хиљаде динара.
Што се тиче прихода од воде и канализације до смањења је дошло код прихода од
воде  и канализације – привреда   за  4%. и код прихода од воде и канализације-
грађани за 5%. 
Приходи од додатних радова реализовни су  са 29% од плана и износе 1.102 хиљаде
динара. 
Приходи од одржавања јавне расвете реализовани са 39% од плана и износе 487
хиљаде динара. Разлог за овакву реализацију плана је што је Програмом пословања
за 2017.годину било предвиђено да набавку материјала за одржавање јавне расвете
врши ЈКСП "Сврљиг"  и  те  исте   трошкове  префактурише  Oпштини Сврљиг.  У
2017.години набавку целокупног матеијала за одржавање јавне расвете вршила је
директно Oпштина Сврљиг.

ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА ( ГРУПА 64)
Приходи  од  субвениције  од  стране  Општине  Сврљиг у  периоду  од  01.01.-
30.09.2017. године износе  3.340  хиљаде динара и остварени су са 96% од плана. 

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ( ГРУПА 65) 
Други пословни приходи обухватају приходе од закупнина и они су реализовани са
5% више од плана.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

У периоду од 01.01.-30.09.2017. године предузеће је реализовало пословне расходе
у износу од 40.759 хиљаде динара, што је за 24% мање од плана.
Пословне радходе чине: трошкови материјала, трошкови горива и енергије (група
51),  трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (група 52), трошкови
производних  услуга  (  група  53),  трошкови  амортизације  (  група  54)   и
нематеријални трошкови ( група 55).

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ( ГРУПА 51)
Трошкови материјала су реализовани за 42% мање од плана.
Трошкови  материјала  за  одржавање  локалних  и  некатегорисаних  путева  су
реализовани са 40% од плана и  износе 1.452 хиљаде динара и то 1.249 хиљаде
динара за летње и 203 хиљаде за зимско одржавање путева.
Трошкови материјала за одржавање јавне расвете нису реализовани из разлога што
је целокупну набавку материјала вршила директно Oпштина Сврљиг.



Трошкови горива и енергије су реализовани са 3% мање од плана.

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
(ГРУПА 52)
Трошкови зарада су у складу са Програмом пословања где се поштује Одлука о
максималном броју запослених. 

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДИХ УСЛУГА (ГРУПА 53)
Трошкови производних услуга у периоду од 01.01.-30.09.2017.године реализовани
су за 35% мање од плана. 
У овом периоду трошкови производних услуга за послове поверене подизвођачима
реализовани су 21% од плана, трошкови услуга на текућем одржавању возила са
83%  од  плана  док  је  дошло  до  прекорачења  код  трошкова  услуга  на  текућем
одржавању опреме за 14%.
Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузетника  реализовани су са
36% мање  од плана.
Трошкови  осталих  производних  услуга  (услуга  обезбеђења  објеката)  нису
реализовни  из  разлога  што  предузеће  није  вршило  ангажовање  трћих  лица  на
обаваљању ових послова већ је извршило обуку својих кадрова. 

 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ    И РЕЗЕРВИСАЊА   ( ГРУПА 54)
Трошкови амортизације некретнина, постројења и опреме реализовани су са  11%
мање  од плана.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ( ГРУПА 55)
Ови  трошкови  реализовани  су  за  10%  више  у  односу  на  план.  До  значајнијег
одступања  дошло  је  код  трошкова  здравствених  услуга   У  овом  периоду  до
повећања трошкова је дошло из разлога већег броја анализа узорака воде са базена,
како олимпијског тако и дечјег базена.

У  периоду  од  01.01.  до  30.09.2017.год.  предузеће  је  остварило  веће  пословне
расходе од пословних прихода  и пословало са пословним губитком од  424 хиљаде
динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ  И РАСХОДИ  (ГРУПА 56,66)

У  периоду  од  01.01.  до  30.09.2017.год. предузеће  је  остварило   добитак  из
финансирања у износу од 872  хиљаде динара  што је за 89% више од планираног.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И  РАСХОДИ  (ГРУПА 57,67) 

Остали приходи су реализовани са 70% више од плана  из разлога веће наплате по
основу штета од осигуравајућег друштва.

У периоду од 01.01. до 30.09.2017.год. предузеће је остварило укупан нето добитак
у износу од 93  хиљаде динара.

2.АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА

Биланс стања тј.  укупна актива и пасива су остварене са 94% и нема значајних
одступања од плана.
 У оквиру активе дошло је до одступања у  оквиру групе 22 – Друга потраживања.
Овде  се  ради  о  потраживањима  за  зетезну  камату  од  правних  лица  која  је
обрачуната  на крају 2016. године али до 30.09.2017.године није наплаћена. Укупан
износ потраживања за  затезну камату од правних лица је  1.564 хиљаде динара.



Највећа  потраживања  за  камату  су   од  Општинске  управе  Сврљиг-буџет  и  она
износе 1.409 хиљаде динара.
У  оквиру  активе  дошло  је  до  одступања  и  у  оквиру  групе  24-Готовински
еквиваленти  и  готовина  где  на  дан  30.09.2017.године  предузеће  располаже
готовином на текућим рачунима  у  износу  од  7.820  хиљаде динара  захваљујући
бољој наплати потраживања пре свега од стране Oпштине Сврљиг.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У  периоду  од  01.01.  до  30.09.2017.год. предузеће  је  остварило  нето  прилив
готовине   у  износу  од  5.422 хиљаде  динара и  располаже  готовином  на  крају
обрачунског периода у износу од 7.820 хиљаде динара.
Прилив готовине из пословних активности  реализован је са 1% више од плана.
Одлив готовине из пословних активности реализован је са  3%  мање  од плана, а
највеће одступање је код исплате  зарада, накнаде зарада и остали лични расходи
која је мањи за 10%  од  плана.
Укупан нето прилив готовине из пос. активности  износи 11.731 хиљада динара.
У  периоду  од  01.01.  до  30.09.2017.год. предузеће  је  остварило   нето  одлив
готовине из активности  инвестирања у износу од  2.553 хиљаде динара. У овом
периоду  дошло  је  до  исплате  добављачима  за  набавку   опреме  за  вршење
делатности и то за ваљак у износу о 1.003 хиљаде динара,  ултразвучни водомер  у
износу од 231 хиљада динара, нисконосећу приколицу у износу од 1.128 и чистач
одвода за канализацију у износу од 191 хиљаде динара.
У  периоду  од  01.01.  до  30.09.2017.год. предузеће  је  остварило   нето  одлив
готовине из активности финансирања у износу од 3.756 хиљада динара из разлога
што је у овом периоду дошло до отплате краткорочног кредита  у износу од 2.490
хиљада  динара и  финансијског  лизинга  у  износу  од  1.363  хиљаде  динара  без
обрачунате камате.

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У складу са  Посебним колективним уговором  за  јавна  предузећа  у  комуналној
делатности на територији Републике Србије ( “Службени гласник РС”бр.27/205 од
18.03.2015.год).  предузеће  је  финансијским  планом за  2017.  годину  предвидело
усаглашавање  зарада  са  овим  уговором  у  погледу висине  накнаде  трошкова  за
исхрану у току рада, са припадајућим порезима и доприносима у износу од 250,00
динара дневно и у погледу права на регрес за коришћење годишњег одмора,  са
припадајућим порезима и доприносима, најмање у висини 1/12 месечно од 75%
просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем
објављеном податку републичког органа надлежног за статистику,  за претходну
годину. 
Правилник  о  раду  број  1637/2015  од  10.12.2015.  године  који  је  усклађен  са
Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној  делатности на
територији Републике Србије (“Службени  гласник РС”бр.27/205 од 18.03.2015.год)
ће се примењивати од дана престанка Закона о привременом уређењу основица за
обрачун и исплату плата, зарада и других сталних примања код корисника јавних
средстава (“Службени гласник РС”, број 116/2014). 
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у периоду  од 01.01. до
30.09.2017.год. реализовани су са 17% мање од плана из разлога не примењивања
Правилника о раду.

5.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

На  дан  30.09.2017.год.  предузеће  запошљава  45 радника,  и  то   41 радника  на

неодређено  време,  4 радника  на  одређено  време  и  1  радника  по  уговору  о

привременим и повеменим пословима. 



6.KPETArSE UEr{A rrpotr:}BoAA U }'Cr-l/r,r

Y nepuo,ql'ox 01'01.1o 30.09.20i7.t'ol unie.ronrjro ro rrpoMeHe r{eHa ilpoa3Bora H

)c-rl\ra'i.j . ueHe Hr4c\: rpoNtelLeHC o:t 20 l;l.rolnne.

7.C) r;BEHr{rrJE r,r ocl.AJrr4 rrpfixo iltl113 EyUriTA

llpuxo;1n o! cy6eeHuqirja o,1 crpaHe onuruue Cep;'rr 3a rrepuo.l or( 0l .0l..qo
30.09.2017.ro.1. ocrBapeHH cr, ca 9(r9./,r o_1 r_titl{A.
(iv6neurtr.r.ju Onrulnnc Cup.,r,ur uit rreprro,r( o.rt 01.01. ro 30.09.2017.ro1. \.t.r3Hoc).ot
3.340 xu:l,luc iliIlIitptl t'tcxopuuheua.ic';a orrr,lar\ -IH3HHrr1 \.u3Hocy oa i.530 xLrsare
,flil{apa. :a HaSaeKv oilpeNie 3a Bpu.terl,e Ie,tarHoc.tu }, r4uHocy ol 500 xp-rba.na Ir.rHapa" :la
rroriplrhe rpol,KoBa nrarepu.ia,la r.r eHr.llr r{e _r rlJHOC,\' Ol 432 xr4,rba.Je .{HHapa. .la
rrelrarcpuja;rue rporurioBe v u3H0c) o;1 522 xrljtare rr4Hapa k 3a r,p0rxKoBe
npoH3BollHux ),c,r)rta 1,16 xx:r,ale ruHapa. a cBe ). cx-rrilny ca llporpaNro]\r Kopntuhema
cpe,4craBa rlr c1.6neuqia.ie :a 201 7.r.o:rru),.

8.CPEACTBA 3A Il0CE6r{E rrAMEnE

'lpourxoau peupe3eH.r.auuje.v- ng-plroly oa 01.01. ao 30.09.2017.roa. pearu3oBaHH c),ca
200/o r,ra*e O,q Il-rlaHa.
'l-pourroan 3a pexnax,ry Ir rrponar.aH.iry rrcKopolxruhenu cy ), ),x).nHoNl l{3Hoc} }, 1

KBapriLI)'2017.rori'rue raI(o ra )'uapc;:trlHr\r rrcpuo-urNla nehe Slilr.i .rpourrioBa rlii uBo.i
no:irquju.

9. r,I3tsE IUTAJ O t4 HtsEC.r' H r ur.rAMA

Yxvnuo IIJaHI'IpaHe HIIBecrlrullje:a 2017. rognul,r43Hoce 6.522x6-rbara r1rlr{apLi.
I hau :a rc'prlol1 orr 01.01. fo 30.09.2017.ro_t. u3rrocir 4.4g0 xu-rbalte :tuuapa.
Peil"lrr:aq,-ia:;r rrepuc,r.,l ..it 01.01..,to -10.0g.2017.rot. rl,tHocH i.r+g2 rr,.or_I., _ird,rip,. a
oitHocn ce na or.tr,rLl r.\ ,tu:Jrutra \ lr tuoc\ oJ I .52.1 xa,sale jr4uapr1. K\ toBrlH),
)'.rrpa3BvqHor Bo.ro\{epa v u3Hoc), o,lt 192 rn-tale r{uuapa- g36 xn,,r,alc :(}4Hapa 3a
ua6anlil' rlo":IoBHoi- Ba-rbKa 5e: n-1a-a u 9.10 \H-,bajle ,]gHapa 3a K\,ltoBHHy nonoBHe
Hr,r ci(oHocehe npu rco.l rrlqe.

III 3AK,LyLIIIA PA3MATPAI+,A t4 IIATIOMEI{E

)'ttepno,'1t'o^1 01.01.1tt 30.09.2017.ro.t. \,r(\'nrru nprrx(ui.l c).peajrr.r3osaHr.l ca 11,)t, o.:t
n-raHil.,r10K c\ \'rivrrrH fllortrl(tlBH peai-rrH3tlBaLHu CttJ6gn o.]r rl"laHa.
HaJaefir'i 1'r'nqa.i Ha uBLl]iB\ pr'i-I. lilJirrtlrii rr-'rruta rrnra.jr HCocT,BapeHl.l trpr4xoJh ort pa:ta
flYTapcKe crrYx6e Hat o;lpiriaBarb\ ",loKtl'rrrux r rreKare[0pHcaHrx flyreua.
Pagonu noj, c1' r{3BercHri }, aBfYCT-\, , cen.lelr6pi, n,aaa,11, Hrrc' eBrueHT}lp1lrr.i H.l
pa3Jrola turo.1o 30.09.20l7.rolnne HHCI. oBepeHe ch.r\rauraje o.r crpaHe rra;l3oprror
opltllla. lat..o.Iil he osrc.rohu.,ltt npe,-'ruBelrbll npuxo.rla y sapcjlHlr lcpr4o:1.y tle3tl c llpelx()iullrrt lttt.iu -(r)Ilt.l() lltt J{-r l)!'ir-ntrutlttl u ft.laHtlpaFIHX Tllo11tltoua ] ayHONt
ll3tlocil I ,1c lle t irxolle lohn -1o ltilcJll.IBiLtba r llorru(oBa v HapeJHo\,r r.r3Bc1l r a.jHoy
neplro.,{\,.

per.irop-aV L'np,r,ur r,. i0. 1 0.20 I 7.ro.r.
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