
Образац 12

Назив јавног предузећа/друштва капитала

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2016. до 30.06.2016.г.

Неготин, 27.07.2016.г.



 I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:  Јавно предузеће за комуналне делатности „ Бадњево „ Неготин

Седиште: Неготин

Претежна делатност: 3600- сакупљање, пречишћавање и дистриобуција воде

Матични број: 07263775

ПИБ: 100776933

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:  (описати делатности за које је јавно
предузеће/друштво капитала регистровано)

Предузеће је регистровано за обављање следећих делатности:

-сакупљање,пречишћавање и дистрибуција воде,

-одстрањивање отпада и смећа,санитарне и сличне активности,

-производња и снабдевање паром и топлом водом,

-уређење и одржавање паркова,зелених и рекреационих површина,

-одржавање градских пијаца и пружање услуга на њима,

-одржавање градских зелених површина и чишћене улица у граду,

-потребне и пратеце активности,

-одржавање робне пијаце и органиозовање вашара,

-одржавање јавних површина за паркирање,

-одржавање јавне расвете,

-одржавање спортских терена и срадиона,

-зимско одржавање улица у граду и околним месним заједницама и друге деланости.
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Програм пословања Јавног  предузећа за  комуналне делатности „ Бадњево“ Неготин за
2016.г.  са финансијским планом усвојен је од стране Надзорног одбора ЈКП „ Бадњево
„ Неготин  01.12.2015. , а од стране Скупштине општине Неготин 21.12.2015.г..

Предлог прве измене и допуне Програма пословања ЈКП „ Бадњево „ Неготин  за 2016.г. са
финансијским планом усвојен је од стране Надзорног одбора ЈКП „ Бадњево“ Неготин
18.03.2016.г.,  а  од  стране  Скупштине  општине  Неготин  Измена  и  допуна  програма
пословања усвојена је 04.04.2016.г. 

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Основна делатност ЈКП „Бадњева“ Неготин је прузање услуга грађанима општине Неготин
и  околних  месних  заједница  из  области  основних  делатности  предузећа  као  што  су:
производња и испорука пијаће воде, као и одвођење отпадних вода ( канализација); затим
пружање услуге производње и испоруке топлотне енергије крајњим корисницима (односно
физичким  лицима  и  правним  лицима)  прикљученим  на  систем  даљинског  грејања;
прикупљање, одвоз и одлагање отпада (смећа) на депонији физичким и правним лицима-
крајњим  корисницима  услуга  у  граду  Неготину,  као  и  локалним  месним  заједницама,
односно селима у општини Неготин; затим гробљанске услуге (сахрањивање покојника и
наплата закупа и одржавања гробног места), као и израда гробница по захтеву корисника
услуга;  затим  садња  и  одржавање  зелених  површина-паркова,  као  и  чишћење  улица
прве,друге и треће зоне у граду; зимско одржавање и чишћење улица у граду; одржавање
јавне  расвете  у  граду  и  околним  месним  заједницама   и  све  то  по  одлуци
оснивача;одржавање спортских објеката.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи за други квартал 2016.г. су у укупном износу од 186.900 динара, према
плану за 2016.г. а чине их приходи од продаје услуга од 160.750 динара, затим приходи од
субвенција и донација од 21.150 динара и други пословни приходи од 5.000 динара. Са
другим  кварталом  2016.г.  реализација  је  следећа  и  то:  Укупни  пословни  приходи  су
141.392 динара,а  чине их приходи од продаје  робе од  771 динара,  приходи од продаје
производа и услуга од 118.382 динара, приходи од субвенција од 1.700 динара и други
пословни приходи од 20.539 динара.

Пословни расходи за други квартал 2016.г. су у укупном износу од 187.973 динара и чине
их трошкови материјала у износу од 28.900 динара, трошкови горива и енергије су 55.750
динара, трошкови зарада у износу од динара 78.425, трошкови производних услуга 6.725
динара,  трошкови  амортизације  од  14.000  динара  и  нематеријални  трошкови  од  4.172
динара.  Реализација,  односно остварење плана у делу расхода за  други квартал 2016.г.
била је  следећа :  пословни расходи су 148.934 динара,  а њихова структура је  следећа-
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набавна  вредност  продате  робе  771,  трошкови  материјала  7.378,  трошкови  горива  и
енергије  36.712  динара,  трошкови  зарада75.919  динара,  трошкови  производних  услуга
6.385, трошкови амортизације 14.557, нематеријални трошкови 7.212 динара.

Финанасијски приходи су по плану за други квартал 2016.г. укупно 4.500 динара и чине их
приходи од камата од 4.000 динара и остали приходи од 500 динара.

Финансијски расходи су по плану за други квартал 2016.г. у укупном износу 3.700 динара
и чине их расходи камата од 3.500 динара и остали расходи од 200 динара.

Остали приходи по основу наплате пенала и казни и штета,смањења обавеза су по плану за
други квартал 2016.г. 500 динара.

Свега пословни губитак по плану за други квартал 2016.г. је 7.542 динара.

Реализација  за  други  квартал  2016.г  .није  у  границама  планираног,  јер  су  пословни
приходи били у овом периоду знатно нижи од планираних, коефицијенат 0,76. Што се тиче
расхода у другом кварталу они су такође били нижи од планираних, коефицијенат 0,79, али
нешто већи од прихода.

Реализација  финансијских  прихода  је  у  другом  кварталу 2016.г.  мања  него  планирана,
коефицијенат извршења је 0,82,али је знатно повећана реализација финансијских расхода,
коефицијенат 1,14 највећим делом због повећаних трошкова камата. добити знатно већа за 

2. БИЛАНС СТАЊА

Само три позиције у билансу стања одступају од плана за други квартал 2016.г., а то су
нематеријална имовина у припреми са коефицијентом 2,47 ,а ради се о Изради машинског
пројекта адаптације трасе топловода Борска-С.Јовановић, која није могла да се предвиди у
2015.г.,  затим друга потраживања на конту 22 и конто остале краткорочне финансијске
обавезе.  По  свим  осталим  позицијама  активе  и  пасиве  износ  реализације  у  другом
кварталу је нижи или на нивоу плана за исти период.

Активу чине:класа0- Стална имовина која је  по плану за други квартал 2016.г. 891.079
динара,  затим  Одложена  пореска  средства  од  10.895  динара,  класа  1-залихе  од  17.044
динара , класа 2 обртна имовина од 174.328 динара и њен износ је по плану за 2016.г. за
други квартал је 1.093.346 динара.

Реализација  активе  за  други  квартал  2016.г  је  следећа  и  то:класа0-Стална  имовина  од
динара 

888.023 динара и Одложена пореска средства од 10.895 динара, класа 1-залихе од динара
16.010  динара  и  класа2-обртна  имовина  од  153.617  динара,  тако  да  је  укупан  износ
реализоане активе 1.068.545 динара.
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Износ пасиве по плану за 2016.г. за други квартал састоји се од класе 3- капитал од динара
824.302 динара и класе 4 –дугорочне и краткорочне обавезе од динара 269.044 динара, тако
ја је укупна планска пасива за први квартал 2016.г. динара 1.093.346.

Износ пасиве који је реализован за други квартал 2016.г. састоји се од класе3-капитал у
износу од динара 798.119 и класе4-дугорочне и краткорочне обавезе од динара 270.426
динара, тако да је укупан износ пасиве која је реализована 1.068.545 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Реализација планских показатеља за овај извештај је на нивоу плана.Индекс реализације у
односу на план је 1.

Прилив готовине из пословних активности је за други квартал 2016.г.  184.299 динара,а
одлив готовине за исти период је 177.946 динара, тако да у том периоду постоји нето одлив
готовине од 6.353 динара.

Прилив готовине из активности финансирања је за други квартал 2016.г. 2.500 динара, а
одлив готовине је за исти период 8.801 динара, тако да је остварен нето прилив готовине из
активности финансирања од 6.301 динара.

Тако да је на крају обрачунског периода износ готовине за други квартал 2016.г.  1.051
динар. Коефицијенат реализације је 1. Извршење је једнако плану.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса исплаћених нето зарада за други квартал 2016.г. не прелази износ зацртан планом за
2016.г.  од 44.347.633 динара, значи да је у оквирима планираног.  Са другим кварталом
2016.г. од планираних 44.347.633 динара исплаћено је само 27.755.397 динара нето зарада,
закључно са априлом месецом 2016.г., јер се мало касни са исплатом зарада.

Маса бруто један исплаћене зарада са другим кварталом 2016.г. такође не прелази планом
предвиђени износ за исплату од 63.263.385 динара.  За други квартал 2016.г.  исплаћена
маса бруто један зараде је 39.763.763динара и знатно је нижа од планиране из разлога
кашњења у испати зарада-април месец 2016.г. 

Маса бруто два исплаћене зараде не прелази износ планом предвиђен са другим кварталом
2016.г.  од динара 74.587.894. Од планиране масе стварно је исплаћено само 46.884.745
динара, закључно са априлом месецом 2016.г.

Маса за исплату зарада у 2016.г. је мања, односно њено извршење је мање, јер је и број
радника у предузећу мањи. Према плану за 2016.г. број радника је 211, а број тренутно
запослених је 205 радника. Други разлог је и кашњење у исплати зарада.

Код реализације накнаде по Уговорима о делу по плану за други квартал 2016.г. је  101.000
динара, али је реализација већа и износи за други квартал 2016.г. 380.331 динара. Када се
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план радио  у  новембру 2015.г.  ми и  нисмо знали  нити  претпоставили да  ће  са  радом
отпочети радница која ће у комуналу радити целе године.У овом случају реализација ће
бити  већа  до  краја  календарске  године,  јер  ће  ова  радница  радити  и  даље  у  нашем
предузећу и то по Уговору од делу.

Исплата накнаде по привременим и повременим пословима није планирана за 2016.г.,али
управници радних јединица у предузећу су морали да ангажују сезонске раднике, па је
правна  служба  са  њима  склапала  уговоре  о  привременин  и  повременим  пословима
незнајући да то планом није предвиђено. Из тих разлога је и реализација плана у другом
кварталу 2016.г. 342.555,00 динара, што је прекорачење плана.

Накнада за превоз запослених на посао и са посла за други  квартал 2016.г. предвиђена је
планом у износу од 1.519.897,00 динара, а стварно је исплаћено 956.456 динара. То јесте
мањи износ од планираног, али је то због кашњења у исплати трошкова доласка и одласка
са посла. Задњи исплаћени износ је за месец април 2016.г.

Према Програму пословања за други квартал 2016.г. одређен је износ за исплату дневница
службеног  пута  од  динара 124.744,  а  у  истом преиоду 2016.г.  реализовано је,  односно
исплаћено дневница од 143.902 динара.

Накнаде трошкова на службеном путу за други квартал 2016.г. су планиране на нивоу од
112.400 динара, а стварно исплаћено за тај период је 41.082 динара. 

Планирани  износ  за  исплату  отпремнина  за  други  квартал  2016.г.  је  392.670  динара,а
исплаћена је у овом кварталу једна отпремнина од 122.558 динара.

Јубиларне накнаде се исплаћују у новембру месецу 2016.г. и за тај четврти квартал су и
планиране и тад ће се и исплатити у целости.

Солидарна помоћ радницима за други квартал 2016.г.  је  планирана на нивоу од 65.000
динара, што је и уобичајен износ исплата у предузећу, али је у овом периоду исплаћено
знатно више и то износ од 189.230 динара, јер су покривени трошкови сахране радника
нашег предузећа од динара 58.150 динара, коме је недељу дана пре тога умро и отац и нема
више живих чланова породице, па је сахрањен о трошку нашег предузећа. То се није могло
знати у тренутку израде програма пословања..

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Динамиком запослености за други квартал 2016.г. није предвиђен пријем нових радника , а
из фирме је отишао много већи број радника од планираног за овај период из разлога 
отпуштања радника по Уредби Владе Републике Србије, који ми нисмо могли планирати у 
новембру 2015.г. ни по кварталу, ни по броју радника који ће бити технолошки вишак.

Тако је у овом периоди фирму по плану требало да напусти укупно четири радника , двоје 
иде у пензију , а са двојицом се раскида радни однос. Због свега наведеног ниједан радник 
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није примљен, а фирму је по Уредби Владе наустило 7 радника , а један радник је отишао у
старосну пензију.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Према Програму пословања за 2016.г. цене комуналних услуга у 2016.г. могу се повећати 
за  износ од 4 плус- минус 1,5 % и то оне које су под непосредном контролом оснивача, уз 
образложење и на основу урађених калкулација. Цене осталих врста комуналних услуга 
које нису под непосредном контролом оснивача увећали смо за око 5 %.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У  2016.г.  години  планиран  је  прилив  субвенција  у  укупном  износу  од  29.7000.000,00
динара од оснивача и од KFW-a- немачке банке за развој у износу од 12.600.000,00.

С другим квартал 2016.г. у Програму рада је планиран прилив субвенција од оснивача од
24.700.000 динара , а од тога је примљено само 1.700.000,00 динара.

За  субвенције  од  KFW-a  са  другим  кварталом  2016.г.  планиран  је  прилив  12.600.000
динара, а у том кварталу нисмо примили ни динар од ове банке.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За  репрезентацију  у  другом  кварталу  2016.г.  Планом  је  предвиђено  125.000  динара,  а
стварно је потрошено за овај 198.573,43 динара, што је већи износ од планираног, али ће се
предузеће до краја године задржати на нивоу од 250.000,00 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Што се  тиче  инвестиција  Планом је  предвиђено  инвестиција  за  период  2016-2018.г.  у
укупном износу од 30.000.000,00 динара за послове реконструкције топловодне мреже на
релацији  топлана  „Борска“  до  улице  „Србе  Јовановића“,  који  би  се  финансирао  из
позајмљених  средстава  –  кредита  KFW банке.  За  2016.г.  предвиђено  је  улагање  од
6.000.000,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је и до сада, па ће и од сада пословати у складу са својом пословном политиком
и у складу са усвојеним Програмом пословања за 2016.г.

       Датум 27.07.2016.г.                                                                                   Потпис и печат
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