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1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА 

1.1. Надзорни одбор 

Надлежности Надзорног одбора су дефинисане чланом 44. Одлуке о усклађивању 
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца 
„Комуналац“ Чачак са законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“ бр. 22/16):  

1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и 
одговоран је за њихово спровођење;  

2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа, 
усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја 
из тачке 1) овог члана;  

3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег 
програма пословања;  

4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих  
активности;  

5) усваја финансијске извештаје;  
6) доноси Статут Јавног предузећа;  
7) надзире рад директора;  
8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске  

извештаје и политику управљања ризицима;  
9) доноси одлуку о расподели добити Јавног предузећа, односно начину покрића 

губитка и задуживању;  
10) доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања;  
11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са 

Законом, статутом Јавног предузећа и овом Одлуком;  
12) доноси одлуку о давању или одузимању прокуре;  
13) закључује уговор о раду са директором, у складу са Законом којим се уређују 

радни односи;  
14) доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној 

својини која су пренета у својину Јавног предузећа, велике вредности, која је у 
непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених 
оснивачким актом;  

15) доноси одлуку о висини цена услуга;  
16) одлучује о улагању капитала Јавног предузећа;  
17) одлучује о статусним променама Јавног предузећа;  
18) одлучује о оснивању зависних друштава капитала;  
19) одлучује о смањењу и повећању капитала Јавног предузећа;  
20) одлучује о издавању, продаји и куповини удела, као и продаји удела у Јавном  

предузећу или куповини удела или акција у другом предузећу, односно 
привредном друштву;  

21) доноси акт о исплати стимулације директора и извршног директора;  
22) доноси Одлуку о задужењу Јавног предузећа;  
23) врши друге послове у складу са Законом, овом одлуком и Статутом.  

 
Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 14), 15), 19) и 20) овог члана Надзорни одбор 

доноси уз сагласност Скупштине града.  
Одлуке из става 1. тач. 16), 17) и 18) овог члана Надзорни одбор доноси уз 

претходну сагласност Скупштине града.  
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Одлуке из става 1. тач. 21. и 22) - ако је задужење веће од 10% од планираног 
годишњег прихода, овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност Градског 
већа града Чачка.  

Скупштина града Чачка је Решењем оснивача број 06-204/17-I од 01. и 02. децембра 
2017. године, именовала чланове Надзорног одбора: 

За председника,  
Драган Драмићанин, дипломирани менаџер, представник оснивача 
За чланове: 
Сретенка Лончар, дипломирани инжењер хемичар, представник оснивача, и 
Богољуб Радисављевић, мастер инжењер за индустријски менаџмент, представник 
запослених. 
У припреми седница НО достављан је материјал члановима Надзорног одбора, 

Директору и руководиоцима сектора. Седницама Надзорног одбора присуствовао је 
директор предузећа, руководиоци сектора, шеф службе за правне, кадровске и опште 
послове и известиоци по појединим тачкама дневног реда.  

У извештајном периоду од 01. 01. 2018. године до 31. 12. 2018. године одржано је 
укупно 20 (двадесет) седница Надзорног одбора (од 92. седнице до 112. седнице). 
Преглед важнијих одлука: 
- Одлуке о расходу основних средстава, ситног инвентара, алата и ауто гума; 
- Одлука о плану набавки ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2018. годину;  
- Одлуке о објављивању лицитације за резервацију тезги на Зеленој пијаци;  
- Одлука о јавној набавци услуге обезбеђења;  
- Одлуке о јавној набавци добара – енергенти ( гориво за возни парк, струја) 
- Извештаја о попису имовине и обавеза на дан 31.12.2017. године; 
- Одлуке о датума одобравања финансијских извештаја; 
- Одлуке о измени и допуни правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама 
за лице које примењује МСФИ ЗА МСП; 
- Извештаја о реализацији програма пословања за 2017. годину IV квартал;  
- Одлука о доношењу пречишћеног текста Статута ЈКП „Комуналац“ Чачак; 
- Одлука о измени и допуни Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2018. 
годину; 
- Одлука за спровођење лицитације за киоск бр.101, на Зеленој пијаци у Чачку; 
- Одлука о задуживању ради финансирања набавке основних средстава по понуди 
Комерцијалне банке а.д. Београд;  
- Одлука о задуживању за одржавање текуће ликвидности;  
- Одлука о доношењу извештаја о пословању за 2017. годину;  
- Одлука о утврђивању цена пијачних услуга за предстојећи вашар 13. и 14. маја 
2018.године - Св. Јеремија;  
- Одлука о покретању иницијативе за спровођење јавног конкурса за избор директора; 
- Одлука о привременом ангажовању 5 (пет) извршилаца на пословима возача, 
проузрокованом одсуством са рада запослених на овим пословима, због болести, 
повређивања на раду, коришћења другог дела годишњег одмора за 2017.годину са једне 
стране и привременог повећања обима посла са друге стране;  
- Одлуку о усвајању тромесечног извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП 
„Комуналац“ Чачак, за период од 01.01.2018. године до 31.03.2018. године 
- Одлука за неисплаћени минули рад радницима; 
- Одлука по питању рада киоска без уговора који се налазе на пијачној површини;  
- Одлука о усвајању финансијског извештаја ЈКП Комуналац Чачак за период 01. 01. -31. 
12. 2017. године са Мишљењем ревизора; 
- Одлука о престанку радног односа в.д. директора и закључивање Уговора о раду са 
директором предузећа др Петром Домановићем; 
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- Одлука о измени Плана набавки ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2018. годину; 
- Извештају о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 
период 01. 01 – 30. 06. 2018. године; 
- Одлука о утврђивању цена пијачних услуга за предстојећи вашар - 10 и 11.09.2018. 
године - Св. Јован Крститељ; 
- Одлука о измени Програма пословања за 2018. годину ЈКП „Комуналац“ Чачак; 
- Одлука о радном времену пијаце; 
- Одлука о правилнику о видео надзору; 
- Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 
период 01. 01. – 30. 09. 2018. године; 
- Одлука о расподели добити; 
- Одлука по предлогу Стручних служби о начину регулисања дуговања закупаца који 
немају закључене уговоре о закупу и преузимању локала на име дуга на предлог закупаца; 
- Одлука о измени Плана набавки ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2018. годину; 
- Одлука по предлогу Стручних служби о начину регулисања дуговања закупаца који 
немају закључене уговоре о закупу и преузимању локала на име дуга на предлог закупаца; 
- Одлука о проглашењу запослених технолошким вишком; 
- Одлука о гарантованим ценама услуга изношења и депоновања комуналног отпада за 
физичка лица; 
- Одлука о расходу основних средстава, ситног инвентара, алата, ауто гума и ЛЗС-а за 
2018. годину; 
- Одлука о програму сакупљања комуналног отпада за период 01.01 - 31.12.2019. годину; 
- Одлука о програму чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном 
коришћењу за период 01.01-31.12.2019. годину; 
- Одлука програма обављања делатности зоохигијене за период 01.01-31.12.2019. годину; 
- Одлука о плана јавних набавки за период 01.01- 31.12.2019. годину; 
- Одлука о програму пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину; 
- Одлука програма коришћења буџетске помоћи за 2019. годину; 
- Одлука о ценама услуге изношења и депоновања комуналног отпада; 
- Одлука о ценама услуга зоохигијене; 
- Одлука о програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину; 
- Одлука о програму коришћења буџетске помоћи за 2019. годину; 
- Одлука о плану јавних набавки за 2019. годину; 
- Одлука о висини попуста за закупце пијачног простора који редовно измирују обавезе 
плаћања преузетих уговором за 2019. годину;  
- Извештај о јавним набавкама у 2018. години; 
- Одлука о покретање поступка јавне набавке струје за 2019. годину; 
- Одлука о ценама услуга за одржавање, чишћење и прање јавних површина на територији 
града Чачка; 

 
Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Чачак је у извештајном периоду доносио одлуке 

по захтевима корисника услуге сакупљања, одвожења и депоновања комуналног (кућног) 
отпада и закупаца пијачног простора. Евиденција о поднетим захтевима по деловодном 
броју пријема и донетим одлукама надзорног одбора посебно се води у служби за правне, 
кадровске и опште послове.  
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1.2. Директор 

 Послове директора у 2018. години обављао је Петар Домановић.  
У наведеном периоду обавио је следеће важније задатке: 
 исплата мање исплаћене зараде за период од 01.01.2016. године до 31.12.2016. 

године по основу мање исплаћеног минулог рада, топлог оброка и регреса за  
запослене у ЈКП „Комуналац“ Чачак; 

 наставак активности на припреми услова за обуку кадра и одабир процедура за 
увођење стандарда ИСО 9001 и 18002; 

 припрема и учешће у раду Пословног удружења КОМДЕЛ;  
 активно учешће у раду Надзорног одбора уз припрему потребних предлога одлука 

које су од значаја за рад предузећа; 
 континуирано праћење реализације програма пословања у свим сегментима; 
 припрема измене Правилника о организацији и систематизацији послова у циљу 

боље организације рада сходно потребама ЈКП „Комуналац“ Чачак; 
 праћење реализације конкурса – поднета документација претприступним 

фондовима Европске Уније програм - ИПА 2017 – ЕИСП 2 за набавку 3 комунална 
возила, око 15.000 пластичних посуда за смеће за домаћинства и 600 контејнера за 
примарну селекцију; 

 Завршне активности на припреми реализације пројекта санације, затварања и 
рекултивације несанитарне депоније-сметлишта „Прелићи“ Чачак, прва фаза. 
Сублимација података из пројекта-опис локације, примењено техничко-
технолошко решење кроз опис радова, припрема и контрола буџета пројекта.  

 доношење Одлуке о организационим и технолошким променама у предузећу, у 
циљу рационализације пословања изменом Правилника о организацији и 
систематизацији послова ЈКП „Комуналац“ Чачак и закључење Споразума са 
репрезентативним синдикатима о коефицијентима за нове систематизоване 
послове;  

 наставак примене програмског пакета д.о.о. „DOCUS“ Чачак, у циљу стварања 
предуслова за квалитетније рачуноводствено праћење пословања предузећа и 
програмски обрачун камате на закаснела плаћања; 

 регулисање највећег дела спорних односа у пословној сарадњи са ЈКП „Дубоко“ и 
усаглашавање узајамних обавеза; 

 организација рада у вршењу услуге и наплати изношења смећа на сеоском 
подручју.  Изградња 8 рециклажних платоа у селима Виљуша, Јежевица, Трнава, 
Милићевци,  Овчар Бања, Трбушани, Љубић; 

 Провођење урбанистичких и правних активности на прибављању документације, и 
ангажовање извођача радова у поступку постављања подземних контејнера. 
Постављено је 11 подземних контејнера у ужем центру града; 

 активности на унапређењу процеса примарне селекције отпада на територији Града 
Чачка; 

 набавка 5 специјалних  комуналних возила за сакупљање и одвоз комуналног 
отпада;   

 наставак активности на спровођењу одлуке града на изради идејног решења за 
изглед и садржај „Зелене пијаце“ у Чачку; 

 усаглашавање, израда и усвајање Одлуке о пијацама, којом се прописују се услови 
и начин обављања комуналне делатности управљања пијацама на територији града 
Чачка, Одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду,  Одлука о обављању комуналне 
делатности управљања комуналним отпадом и Одлуке о „Зоохигијени“;  

 исплаћена солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног 
материјалног положаја запослених, у нето износу од 41.800,00 динара по 
запосленом; 



Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2018. годину 

 
Страна 7 од 49 

2. СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 2.1. Р.Ј. „Чистоћа“ 

Најважнији послови које је радна јединица извршавала током извештајног периода су: 
 Прикупљање и допремање „мокрог“ комуналног отпада из стамбених, пословних 

и других објеката до трансфер станице у зони бивше депоније „Прелићи“, и 
истовар возила директно у роло контејнере власништво ЈКП „Дубоко“; 

 Прикупљање и допремање „сувог“ отпада из стамбених, пословних и других 
објеката до трансфер станице у зони бивше депоније „Прелићи“, затим истовар 
возила директно у пресу која врши сабијање истог у прес контејнере власништво 
ЈКП „Дубоко“; 

 Извлачење фекалија из септичких и ревизионих јама, по позиву наручиоца, 
односно физичких и правних лица; 

 Вршење услуге чишћења и одржавање таложника, сливника и сливничких веза са 
набавком и заменом оштећених делова; 

 Вршење услуге уклањања дивљих депонија, по решењу комуналне инспекције и 
налогу надзора; 

 Рад на сакупљању амбалажног стакла, кабастог отпада и грађевинског отпада 
(шута), његово одвожење и безбедно одлагање; 

 Активно учешће у манифестацијама под покровитељством Града Чачка на 
сеоском и градском подручју („Сабор фрулаша“ у Прислоници, „Дани Српске 
кајсије“ у Миоковцима, „Плодови западног поморавља“ у Заблаћу, „Купусијада“ 
у Мрчајевцима, „Гулашијада“ у Пријевору, „Качамакијада“ у Јежевици, „Дани 
Љубића“ у Љубићу, Слатинска бања, Овчар Бања, итд...); 

 Обезбеђење и одржавање простора бивше депоније „Прелићи“ 
 Учешће у обезбеђењу трансфер станице која се налази на истој локацији; 
 Физички обим пословања ове радне јединице је уређен годишњим планом и 

програмом. Рад се вршио свакодневно, 363 дана у години (осим за Божић и први 
дан Васкрса).  

У току 2018. године, наведене услуге пружали смо за око 25.000 домаћинстава и 
2.400 предузећа и предузетника свакодневно на градском подручју, као и у 56 сеоских 
месних заједница по тачно одређеном распореду који се одвија по данима у недељи. 

План и програм за 2018. годину ова Р.Ј. извршила је са 80 запослених (49 радника, 
од тога 15 на привременим и повременим пословима, 25 возача, 1 еколог, 2 диспечера, 1 
координатор за мокар отпад, 1 координатор за суви отпад и 1 управник). 

За обављање наведене делатности користили смо више врста специјализованих 
возила. Рад се обављао са више аутосмећара капацитета од 8 до 23 m3 којима смо 
сакупљали отпад из индивидуалних стамбених објеката и стамбених зграда како на 
територији града (градска зона у смислу колективног и индивидуалног становања) тако и 
из приградских и сеоских насеља, из контејнера запремине 1.1, 5 и 7 m3 и ПВЦ кеса и 
канти запремине од 80 до 140 литара. Превоз отпада обављао се и са два аутоподизача 
којима се вршило сакупљање и превоз индустријског и кабастог отпада контејнерима 
запремине 5 и 7 m3. Делатност сакупљања амбалажног отпада, старог папира, картона, 
фолија, стаклене амбалаже и осталог рециклабилног материјала вршила се помоћу 
посебно опремљених наменских возила. 
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Радним данима, просечно 21 екипа је радила на сакупљању мокрог и сувог отпада, 
док је викендом поменуту делатност обављало најмање 5 екипа, кроз рад у две смене.  
На одржавању, сабијању и чишћењу отпада на Трансфер станици били су задужени 
свакодневно једна радна комбинована машина „Хидромек“ са возачем, 2 радника на 
одржавању простора. 
 
Извршене услуге у 2018. години у односу на План за 2018. годину: 
Ред. 
број Опис Планирано 

за 2018. 
Реализовано 

у 2018. Проценат 

1. Изношење и депоновање комуналног 
отпада (градско и сеоско подручје) 33.600 t 28.336,81 t 84,33 % 

2. 
Изношење и депоновање комуналног 
отпада са сеоског подручја 5.100 t 4.533,88 t 88,89 % 

3. 
Учешће комуналног отпада са сеоског 
подручја - % у укупној количини 15,20 % 16 % - 

4. 
Извлачење и депоновање фекалија 
физичка лица 

260 радних 
сати 270 радних сати 103,84 % 

5. 
Извлачење и депоновање фекалија 
правна лица 

150 радних 
сати 143 радних сати 95,33 % 

6. Чишћење дивљих депонија 1200 m3 1893 m3 157,75 % 
7. Чишћење таложника сливника 1900 ком 2235 ком 117,63 % 

8. 
Пропирање одводних цеви са 
водом под притиском 30 ком 15 ком 50 % 

9. Чишћење шахти 15 ком 30 ком 200 % 

10. 
Чишћење решетки постављених по 
ширини улице 5 ком 19 ком 380 % 

11. Израда и постављање сливних решетки 10 ком 21 ком 210 % 
12. Сакупљање сувог отпада 3.000 t 2.206,36 t 73,54 % 
13. Сакупљање стакла 100 t 30,16 t  30,16 % 
14. Сакупљање грађевинског отпада 150 t 170 t 113,33 % 
15. Сакупљање кабастог отпада 100 t 120 t 120 % 

У току 2018. године спроведене су пролећна и јесења акција сакупљања и 
одвожења чврстог и кабастог отпада из градских и приградских месних заједница, 
постављањем контејнера запремине 5 и 7 m3 у које је одлаган кабасти отпад, као и 
ангажовањем одговарајућих наменских возила. Током наведених акција прикупљено је 
преко 270 m3 отпадног материјала.  
 
Изградња подземних контејнера:  

Р.Ј. „Чистоћа“ своју основну делатност обавља у циљу очувања и заштите животне 
средине. У том смислу, у 2018. години у буџету Града Чачка, са позиције екологије и 
заштите животне средине, обезбеђена су средства за постављање 11 подземних 
контејнера, на локацијама у центру града. Постављање подземних контејнера запремине 3 
и 5 m3 у ужем градском језгру, је вршено по систему „дуплих“ контејнера, један за 
„мокар“, други за „суви“ отпад. Тиме се постигло повећање капацитета – запремине за 
одлагање отпада, створили услови за наставак примарне селекције, као и уклањање 
надземних контејнера који ометају саобраћај. Тачне локације су одређене у зависности од 
катастра подземних инсталација, општих урбанистичких услова, количина и врста отпада 
на датим локацијама. У другој половини године стављено је у функцију 11 подземних 
контејнера (10 комада од 3 m3 и 1 комад од  5 m3).  
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Изградња рециклажних платоа:  
Током извештајне године, извршена је набавка посуда за одлагање комуналног 

отпада и изградња рециклажних платоа у сеоским и приградским месним заједницама у 
циљу заштите животне средине.  

Тиме смо кренули у техничко уређење изношења и депоновања смећа са сеоског 
подручја. Град Чачак је финансирао изградњу рециклажних платоа (грађевинско – 
браварски радови) на сеоском подручју као и набавку више врста контејнера. У 2018. 
години изградили смо и пустили у функцију 8 рециклажних платоа (МЗ Јежевица, МЗ 
Виљуша, МЗ Трнава, МЗ Овчар Бања, МЗ Трбушани, МЗ Љубић, МЗ Вранићи и МЗ 
Милићевци). 

Рециклажни плато је ограђен простор у коме су смештени контејнери, разврстани 
по категоријама отпада за одлагање, а у складу са потребама и навикама локалног 
становништва. Број и структура контејнера конкретног рециклажног платоа одређивали 
смо на основу укупног броја корисника услуга и структуре отпада тог локалитета. 
Простор платоа садржи прецизна упутства о начину вршења примарне селекције и 
одлагању комуналног отпада. Изградњом рециклажних платоа временом се постиже 
промена навика мештана, медијским наступима и кампањом на том терену утиче се да 
селекција крене из куће сваког појединца. Односно, примарна селекција се врши у сваком 
домаћинству, са циљем да грађани допремају већ класификовани отпад на рециклажни 
плато, где исти смешта у адекватне посуде.  

Током 2018. године, од концепције две канте (за „мокри“ и „суви“ отпад) прешло се 
на систем канте за мокар и црне полиетиленске кесе за суви–рециклабилни отпад. 
Утрошена количина кеса у току 2018. године је 900.000 за домаћинства и 150.000 за 
привреду и учешћа у акцијама. У току ове године интензивно се радило на едукацији у 
вртићима, школама, еколошким камповима, као и подели кеса на више реона.  

Санација дивљих депонија вршила се по налогу ЈП „Градац“ или Комуналне  
инспекције на територији више приградских и сеоских месних заједница из планских 
средстава опредељених буџетом Града Чачка за 2018. годину.  

Услугу сакупљања отпада из индивидуалних стамбених објеката и стамбених 
зграда, као и приградских и сеоских насеља, вршили смо из контејнера запремине 1,1 m3, 5 
m3 и 7 m3, пластичних кеса и канти запремине 80 - 140 литара као и из мрежастих и 
подземних контејнера.  

Број и врста посуда за изношење отпада у 2018. години: 

Врста посуде Број 

нетипизиране посуде и типске канте 0,08 m³ 6.520 ком – индивидуална домаћинства 
пвц канте 0,12 и 0,14 m³ (зелена и плава) 9.750 ком – индивидуална домаћинства 
контејнери 1,1 m³ 1.221 ком – индивидуална домаћинства и кол. ст. 
контејнери 1,1 m³ 171 ком – привреда и правна лица 
контејнери 5 m³ 24 ком – кућни савети 
контејнери 5 m³ 4 ком – за ромска насеља 
контејнери 5 m³ 160 ком – привреда и правна лица 
контејнери 7 m³ 74 ком – сеоско подручје 
контејнери 1,1 m³ 522 ком – сеоско подручје 
контејнери 5 m³ 14 ком – сеоско подручје 
подземни контејнери 5 m³ 4 ком – колективно становање 
подземни контејнери 3 m³ 21 ком – колективно становање 
мрежасти контејнери 139 ком – примарна селекција 
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Реализацију програма рада за послове прикупљања и допремања комуналног 
отпада са градског и сеоског подручја, извлачења фекалија и одржавања атмосферске 
канализације, чишћења дивљих депонијa, извршили смо са расположивим специјалним 
комуналним возилима: аутосмећарима, аутоподизачима, кипером, утоваривачем и 
фекалном цистерном, која су приказани у следећој табели. 

 
Преглед возила којима се вршила услуга: 

Ред. 
бр. 

Рег. број 
возила Тип Намена Снага

(кw) Год. Носив.
(кг) 

Запремина
бубња 

Произвођач
надградње 

1. ČА 078 CB Mercedes 12 13 Аутоподизач 88 1998. 6.900 / Ватроспрем 
2. ČА 043 XP Mercedes 12 13 Аутоподизач 88 1998. 6.900 / Ватроспрем 
3. ČA 094 LO Mercedes 12 13 Смећар 96 1979. 3.900 СМ 10 Ватроспрем 
4. ČА 080 HZ Zastava 85-14 Смећар 100 2003. 3.100 СМ 8 Ватроспрем 

5. ČА 065 ČZ Zastava 80-12 Смећар 74 1991. 3.000 СМ 8 Ватроспрем 
6. ČА 068 РК Zastava 80-12 Смећар 63 1996. 3.000 СМ 8 Ватроспрем 

7. ČА 091 EO FAP 16 20 Смећар 147 1999. 6.850 СМ 13 Ресор 

8. ČА 017 PМ FAP 26 35 Смећар 260 2010. 10.500 СМ 20 Ресор 

9. ČА 052 ĐC Renault Смећар 161 1991. 7.480 СМ 15 Пропрете 

10. ČA 062 EM Iveco Daily Смећар 107 2015. 1.900 СМ 7 Ватроспрем 
11. ČА 086 MR Iveco Смећар 188 1991. 11.150 СМ 17 Халер 
12. ČА 027 ĆR Iveco Trakker Смећар 228 2006. 10.420 СМ 20 Фарид 
13. ČА 041 YF Iveco Trakker Смећар 228 2006. 10.600 СМ 20 Фарид 
14. ČA 061 XT Iveco Stralis Смећар 243 2011. 12.000 СМ 20 Ресор 
15. ČA 089 LA Iveco Stralis Смећар 243 2018. 10.760 СМ 22 Атрико 

16. ČA 088 OE Iveco Cargo Смећар 205 2018. 6.400 СМ 16 Атрико 
17. ČA 088 ZF Iveco Cargo Смећар 205 2018. 4.140 СМ 12 Атрико 

18. ČА 092 KH Iveco Cargo Кипер 176 2006. 6.540 / Орама 

19. ČА 031 КО Mercedes 12 13 Фек. цист. 96 2002. 5.740 / Ватроспрем 

20. ČA AAČ 67 Hidromec Утоваривач 74 2013. /   

 
У 2018. години предузеће је из сопствених средстава извршило набавку 3 

специјална комунална возила – смећара (од 12m3, 16m3 и 22m3) и 2 кипера мањих габарита 
и носивости, за прикупљање сувог отпада. И поред набавке нових комуналних возила, 
возни парк у овој радној јединици је још увек у доста лошем стању. Евидентан је 
недовољан број возила за сакупљање и превоз комуналног отпада, као и дотрајалост 
постојећих. Да би унапредили квалитет, редовност и ефикасност услуге у овом 
домену потребно је годишње у континуитету набављати минимум по 3 специјална 
возила – смећара различитих величина, намена и опреме, што износи око 10% постојећег 
возног парка. Оваква старост је отежавајућа околност за квалитетније вршење услуге 
нашим корисницима. Права реткост у комуналној делатности је да су шест возила смећара 
старија од двадесет година, а технички су исправна и свакодневно раде. Ако се зна да је 
стопа амортизације комуналних возила 10% на годишњем нивоу, онда се види са каквим се 
проблемима сусреће ова радна јединица у извршавању редовних и ванредних радних 
задатака. 
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Преглед сакупљеног и предатог комуналног отпада на регионалну депонију „Дубоко“ 

Месец ЈКП 
„Комуналац“ 

ЈКП 
„Моравац“ 

ЈКП 
„Градско 
зеленило“ 

Количина отпада која у ЈКП 
„Дубоко“ није прихваћена 
као примарно селектовани 

отпад 

Укупна 
количина 

сакупљеног 
отпада у 
тонама 

ЈКП 
„Дубоко“ 

Јануар 1812,23 47,12 5,22 14,12 1878,69 1954,36 
Фебруар 1493,68 40,38 5,82 18,30 1558,18 1511,10 
Март 1996,22 58,68 3,38 19,96 2078,24 2162,80 
Април 2401,48 72,78 8,54 23,66 2506,46 2429,40 
Мај 2405,62 60,02 7,44 84,66 2557,74 2678,18 
Јун 2130,30 56,82 17,24 63,68 2268,04 2392,13 
Јул 2628,74 69,18 8,5 68,32 2774,74 2723,00 
Август 2664,46 76,38 5,88 49,84 2796,56 2812,60 
Септембар 2286,62 58,78 19,64 47,10 2412,14 2489,50 
Октобар 2524,82 64,70 7,74 76,64 2673,90 2723,78 
Новембар 2218,22 64,46 5,96 254,12 2542,76 2615,23 
Децембар 2062,76 55,12 4,44 167,04 2289,36 2231,22 

Укупно: 26625,15 724,42 99,80 887,44 28336,81 28723,30 
 
Примарно селектовани отпад: 

Сакупљање „сувог“ отпада обавља се на подручју града, приградских насеља, као и 
на сеоском подручју. Примарном селекцијом је обухваћено око 65% корисника на 
градском подручју. „Суви“ отпад се одлаже у полиетиленску кесу запремине 100 литара, 
коју од корисника преузимамо једном седмично и путем мрежастих контејнера запремине 
1,1m³, који су постављени уз контејнере за мокар отпад, у школама, вртићима и бањама. 

Сакупљање амбалажног отпада, старог папира, картона, фолија, стакла и осталог 
рециклабилног материјала вршила се помоћу специјализованих комуналних возила, која су 
приказана у следећој табели. 
Возила за сакупљање примарно селектованог отпада: 

Ред. 
број 

Регистарска 
ознака 

Марка и 
ознака 
возила 

Тип возила Година 
производње 

Носивост 
(kg) 

1. ČA 052 ŽB Iveco Daily Камион 2014. 3.500 
2. ČA 084 OL Iveco Daily Камион 2014. 2.500 
3. ČA 085 ЕH Giotti Viktoria Камион 2018. 725 
4. ČA 085 ЕI Giotti Viktoria Камион 2018. 725 
5. ČA 01 017 Piaggio Троцикла 2010. 765 
6. ČA 01 164 Piaggio Троцикла 2010. 715 
7. ČA 01 166 Piaggio Троцикла 2010. 715 
8. ČA 01 231 Piaggio Троцикла 2010. 765 
9. ČA 01 233 Piaggio Троцикла 2010. 765 

10. ČA AAA 03 IMT 549 Трактор 2004. / 
11. ČA 02 AAA IMT 635 Тр. приколица 2008. 3.500 
12. Радно возило Toyota Виљушкар 2003. / 
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Преглед сакупљеног и предатог сувог отпада по месецима: 

Месец 
ЈКП 

„Комуналац“ 
(kg) 

ЈКП „Дубоко“ 
(kg) 

Амбалажно 
стакло (kg) 

Кабасти отпад 
(kg) 

Грађевински 
отпад 
(kg) 

Јануар   211.500   200.220  3.680 5.960 
Фебруар 196.780 135.060 14.080 4.800 6.220 
Март 266.160 247.720  8.980   14.940 
Април 267.820 227.980  20.780   28.640 
Мај 289.570 265.260  10.640   17.380 
Јун 268.440 232.780  11.820   16.260 
Јул 290.780 220.900  10.580   15.980 
Август 247.360 195.980 8.660 10.080   16.880 
Септембар 250.620 227.640  15.560   19.860 
Октобар 277.920 175.300  7.420 10.400   14.500 
Новембар 256.180 23.900  7.660 7.520 
Децембар 224.060 53.620   7.840 5.020 5.860 
 Укупно: 3.047.190 2.206.360 30.160 120.000 170.000 

Сакупљање стаклене амбалаже обављало се на подручју града, приградских насеља 
и неколико МЗ на сеоском подручју. Кесе за стаклену амбалажу  су се делиле приликом 
преузимања пуних кеса, по систему замене. Највећим делом стаклену амбалажу смо 
преузимали од угоститељских објеката. Преузету стаклену амбалажу довозили смо и 
одлагали на одређено место на трансфер станици, где се даље вршио истовар у роло 
контејнер (запремине 32 m³). Сакупљену стаклену амбалажу преузимало је предузеће 
„Грејач“ а.д. Алексинац . 

Услуге сакупљања кабастог отпада из домаћинстава реализовали смо у сарадњи са 
председницима месних заједница и по позиву грађана. Сакупљање кабастог отпада 
вршили смо комуналним возилом кипер и трактором. Сакупљени отпад лагеровали смо на 
одређено место у кругу предузећа, где се врши расклапање, а потом уситњавање 
(дробљење) истог. Добијени материјал користили смо за грејање просторија у Р.Ј. 
„Одржавање“.  

Сакупљање грађевинског отпада вршили смо путем контејнера од 5 m³ или 7 m³ и 
отвореним возилом. Овај отпад решењем ГУ за Урбанизам одлагали смо на простору 
некадашње циглане „Ратко Митровић“. 

Утрошак горива за возила у оквиру Р.Ј. „Чистоћа“ („мокар“ и „суви“ отпад) 

Р. 
бр. 

Регистарска 
ознака Тип Год. 

произ. Намена 
Број 

радних 
часова 

Укупно 
литара за 

2018. 

Потрош. 
по 

радном 
часу 

Кол. ком.  
oтпада  
01.01. - 
31.12. 

2018. (t) 
1 ČA 078 CB Mercedes 12 13 1998. аутоподизач 1407,8 5336,01 3,79 748,46 
2 ČA 043 XP Mercedes 12 13 1998. аутоподизач 1782,3 8105,06 4,54 1402,75 
3 ČA 094 LO Mercedes 12 13 1979. смећар 455,9 1296,51 2,84 294,48 
4 ČA 080 HZ Zastava 85-14 2003. смећар 1131 3408,4 3,01 788,66 
5 ČA 065 ČZ Zastava 85-12 1991. смећар 1228,6 2852,88 2,32 808,46 
6 ČA 068 PK Zastava 85-12 1996. смећар 1584,5 4450,13 2,81 1380,92 
7 ČA 091 EO FAP 16 20 1999. смећар 1144,5 5279,66 4,61 990,92 
8 ČA 017 PM FAP 26 35 2010. смећар 1249,7 6989,4 5,59 1505,42 
9 ČA 052 ĐC Renault 1991. смећар 985,1 4261,32 4,32 1057,88 
10 ČA 062 EM Iveco Daily 2015. смећар 1687,8 3808,95 2,26 1154,7 
11 ČA 086 MR Iveco Magirus 1991. смећар 230,1 1356,45 5,89 313,16 
12 ČA 027 ĆR Iveco Trakker 2006. смећар 1783,6 12339,05 6,92 3433,7 
13 ČA 041 YF Iveco Trakker 2006. смећар 1814,4 14846,45 8,18 3785,7 
14 ČA 061 XT Iveco Stralis 2011. смећар 2276,7 12575,11 5,52 4263,22 
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Р. 
бр. 

Регистарска 
ознака Тип Год. 

произ. Намена 
Број 

радних 
часова 

Укупно 
литара за 

2018. 

Потрош. 
по 

радном 
часу 

Кол. ком.  
oтпада  
01.01. - 
31.12. 

2018. (t) 
15 ČA 031 KO Mercedes 12 13 2002. фек. цистерна 925,9 3183,41 3,43 - 
16 ČA ААČ 67 Hidromec 2013. утоваривач 1185,2 9377,09 7,91 - 
17 ČA 092 KH Iveco Cargo 2006. кипер 1672,8 5976,86 3,57 826,7 
18 ČA 052 ŽB Iveco Daily 2006. кипер 2690,5 3700,65 1,37 448,34 
19 ČA 084 OL Iveco Daily 2014. смећар 2605,3 6874,03 2,63 1441,29 
20 ČA 01 849 Piaggio 2014. кипер 181 134,15 0,74 19,9 
21 ČA 02 018 Piaggio 2010. кипер - - - - 
22 ČA 02 019 Piaggio 2010. кипер - - - - 
23 ČA 02 323 Piaggio 2010. кипер 67,7 59,48 0,88 1,8 
24 ČA 02 322 Piaggio 2010. кипер 391,1 369,36 0,94 43,34 
25 ČA AAA 03 IMT 2004. трактор 311,2 763,06 2,45 17,7 
26 Виљушкар Toyota 2003.  45 210 4,67 - 
27 ČA 088 OE Iveco Cargo 2018. смећар 690,6 2972,18 4,30 997,22 
28 ČA O88 ZF Iveco Cargo 2018. смећар 573,8 2676,72 4,66 724,84 
29 ČA 089 LA Iveco Stralis 2018. смећар 1382,7 7593,22 5,49 2922,96 
30  ČA 085 EI Giotti Viktoria 2018. кипер 379,6 420,29 1,11 61,6 
31 ČA 085 EH Giotti Viktoria 2018. кипер 845,5 1006,42 1,19 32,66 

УКУПНО:  32.709,9 132.222,3 4,04 28.689,24 
 
Бољом организацијом рада и појачаном контролом извршења радних задатака у свим радним 
јединицама, остварена је значајна уштеда горива у односу на претходне године.  
 
2.2. Р.Ј. „Одржавање“ 

Рад Р.Ј. „Одржавање“ је веома битан за нормално функционисање осталих радних 
јединица, а посебно Р.Ј. „Чистоћа“ и Р.Ј. „Јавна хигијена“. Сва возила раде свакодневно на 
извршавању радних задатака, па је неопходно да буду технички исправна и у сталној 
радној функцији. То захтева велику ангажованост ове радне јединице. Проблеми око 
набавке квалитетних резервних делова, разноликост и старост возног парка стварају 
проблеме и отежавају одржавање сталне техничке исправности возила. 
 
У току године реализовани су послови:  
 поправка контејнера за смеће 1,1 m³ и 5 m³; 
 механичарски, браварски и аутоелектричарски радови на поправкама возила по 

„пријави квара возача;  
 редован сервис и подмазивање возила;  
 превентивни прегледи и одржавање возила;  
 ремонт пумпи за прање „Ватроспрем“ на аутоцистернама; 
 поправка на возилима – „Piaggio“; 
 замена сета квачила на комуналним возилима;  
 поправка усипног коша и израда уређаја за подизање контејнера на возилима 

„Ивеко „тракер“; 
 поправка /ремонт/ хидро пумпе на возилима;  
 поправка гибњева на возилима; 
 израда и монтажа сливних решетака по налогу ЈП „Градац“;  
 израда и монтажа сливних решетака и поклопаца шахти на млечној и зеленој 

пијаци;  
 поправка тезги и олука на зеленој пијаци; 
 генерална реконструкција шасије и надградње, замена кабине на смећару. 
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При одржавању возила користили смо услуге трећих лица:  
1. СЗР „Чутовић“ Чачак - машинска обрада глава мотора; 
2. СЗР „Хидраулик“ Чачак - поправка хидраулике и израда хидрауличних црева; 
3. „Машинац ДБ“ Чачак - услуге машинске обраде; 
4. „Ауто - Чачак комерц“ Чачак - сервисирање и поправка возила „Ивеко“; 
5. СЗР „Гибањ“ Чачак - поправка гибњева; 
6. „Мишелин“ Чачак - вулканизерске услуге; 
7. Тахо сервис „Н-електроника“ - поправка тафографа; 
8. „Унипром“ - поправка пнеуматске инсталације; 
9. „Бош сервис Милићевић“ Чачак - поправка бош пумпи и сервис дизни; 
10. „Владекс“ Трстеник - ремонт хидраул. компоненти и сервис утоваривача сервис и 

поправка утоваривача „Bob cat“; 
11. Услуга машинске обраде „М ПРОЈЕКТ ЧАЧАК“; 
12. Услуга машинске обраде и израде потребних сегмената за склопове надградње 

„Танкосић“. 
 
 
2.3. Р.Ј. „Јавна хигијена“ 

Ова радна јединица је обављала послове чишћења, одржавања и прања јавних 
површина, као и зимско одржавање, у складу са Програмом пословања за 2018. годину. 
Реализација програма се вршила током 8 месеци (март - октобар - летњи програм) и 4 
месеца (јануар-фебруар, новембар-децембар - зимски програм). 

У реализацији програма радна јединица је располагала са четири цистерне за 
прање, трактором са приколицом и чистилицом. Просечна старост цистерни за прање је 34 
године, чистилице 15 година, а трактора са приколицом 14 година.  

Радна јединица вршила је послове зимског одржавања коловоза улица у периоду 
јануар – март и новембар-децембар месец, а у склопу чега је предвиђено дежурство, 
посипање индустријском сољу и чишћење самог коловоза од снега, пратећи одговарајуће 
приоритете по налогу надзорног органа из ЈП „Градац“. Код реализације овог програма 
склопљен је уговор са ЈП „Градац” где су се регулисали међусобни односи и обавезе.  

За реализацију ових уговора радна јединица поред већ наведених возила 
располагала је са још два камиона кипера стара 27 година и још једним трактором са 
приколицом, раоником и посипачем соли. По потреби ангажована су и радна возила „Bob-
Cat“ и скип „Хидромек“. 
 
Табела: Радна возила 

Р. 
бр. 

Регистарска 
ознака Марка Намена Снага Година 

производње Носивост 

1. ČA 009 JS FAP 1620 Kипер 147 1991. 9.000 
2. ČA 014 YK Mercedes 12 13 Цистерна 96 1987. 6.000 
3. ČA 070 MĐ FAP 1620 Kипер 147 1991. 9.000 
4. ČA 043 VY FAP 1616 Цистерна 118 1981. 8.200 
5. ČA 019 YK Mercedes 12 13 Цистерна 96 1984. 6.000 
6. ČA 044 HĐ FAP 1620 Цистерна 147 1984. 7.840 
7. ČA 046 KX Skаrab Чистилица 62 2003. 1.000 
8. ČA AAB 54 IMT 549 Трактор 34 2004. / 
9. ČA AAA 03 IMT 635 Тр. прикoл. / 2008. 3.500 
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Табела: Ангажована возила на зимском одржавању коловоза улица 
Р. бр. Регистарска 

ознака Марка Намена Снага Година 
производње 

Носивост 
(kg) 

1. ČA 009 JS FAP 16 20 Kипер 147 1991. 9.000 
2. ČA 008 JS FAP 16 20 Kипер 147 1991. 9.000 
3. ČA AAB 54 IMT 549 Трактор 34 2004. / 
4. ČA AAA 03 IMT 635 Трактор  2008. 3.500 
4. ČA AAA 03 IMT 635 Тр. прикoлица / 2008. 3.500 
5. ČA AAB 04 BOBCAT Радна машина 36 2011. 894 
6. ČA 067 KŠ Renault Kangoo Радно возило  2002. 750 

 
Табела: Потрошња горива у оквиру радне јединице 
Р. бр. Регистарска 

ознака Врста Тип Укупно 
сати 

Уточено 
горива 

Потрошња 
по часу 

1. ČA 009 JS FAP 16 20 Кипер 82,6 869,31 10,5 
2. ČA 086 FV Mercedes 1213 Цистерна 683 4.439,87 6,5 
3. ČA 070 MĐ FAP кипер Кипер 98,5 876,63 8,9 
4. ČA 043 VY FAP 16 20 Цистерна 561 3.858,13 6,88 
5. ČA 088 YK Mercedes 1213 Цистерна 648 4.244,09 6,55 
6. ČA 044 HĐ FAP 1620 Цистерна 536,5 3.269,93 6,09 
7. ČA AAB 54 IMT 549 Трактор 115,5 341,83 2,96 

У реализацији оба програма (летњег и зимског) у радној јединици радило је 34 
запослена, уз повремено ангажовање возача из других Р.Ј. у зимском периоду. 

Поред руководиоца и помоћника руководиоца у овој Р.Ј. радило је 5 возача, 11 
радника перача и 16 радника чистача. 

Ова радна јединица је обављала и послове чишћења пијаца (робна, зелена и микро 
пијаца) и јавног тоалета. На наведеним активностима радна јединица је располагала са 10 
радника.  

Здравствено стање запослених у радној јединици је врло неповољно што се види на 
основу броја сати боловања и смањене здравствене способности на основу лекарских 
прегледа, који се налазе у евиденцији, лица задуженог за безбедност и здравље на раду. 

У свом раду Р.Ј. је имала доста потешкоћа услед неадекватног одлагања 
комуналног отпада, грађевинског материјала на јавним површинама, као и код извођења 
разних радова - раскопавања и асфалтирања – поправки улица, градње разних објеката, 
али и постојећих разних депресија на коловозима и тротоарима и запуштених ригола. 
Недовољна осветљеност улица и велики број паркираних аутомобила такође је 
отежавајући фактор за успешан и квалитетан рад ове радне јединице.  
 Табела: Извршење реализације летњег програма  

Врсте позиција План 2018. Остварено 2018. Реализовано % 
Чишћење јавних површина (m²) 29.142. 290 38.433.969 132 
Maшинско чишћење (m²) 3.549.600   
Одржавање јавних површина (m²) 29.406.600 32.428.924 110 
Прање јавних површина (m²) 30.227.640 28.046.038 93 

Из табеле се види да је прање јавних површина нешто мање од планираног, а 
односи се на лоше временске услове услед чега није било могуће извршити радове на 
прању јавних површина. Ова радна јединица је учествовала и у санирању последица од 
поплава на територији Града Чачка. Поред редовног чишћења и прања јавних површина, 
вршено је и ванредно извођење радова на прању следећим корисницима: 

– МЗ Прељинска Балуга, МЗ Парменац, Терене КК Железничар за време баскет 
турнира, Кошаркашки терен МЗ Кључ за потребе одржавања турнира „ЗИЦЕР“, Ул. 
Драгослава Бојића и пут око цркве Цара Лазара у Љубићу, стазе за мото трке у 
Коњевићима, свих манифестација у организацији Града Чачка („Сабор фрулаша“ – 
Прислоница, „Купусијада“ – Мрчајевци, „Плодови западног поморавља“ – Заблаће, 
итд.  
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Поред поменутих активности, вршено је и детаљно чишћење и уклањање отпада са и 
око фудбалског игралишта „Ремонт” током одржавања концерта под називом „ПРИЧА“, 
који је трајао седам дана на три локације, затим дочек Нове године 01.01. и 14.01.2018. 
године итд. 

Радна јединица је вршила услуге прања по захтеву, правним лицима: „Ауто Чачак“, 
„Аутомобилски спортски клуб“, „Аутопревоз ДОО“ итд.  

На основу закљученог Уговора са ЈП „Градац“ обављaни су послови одржавања 
коловоза улица у граду у зимским условима.  

Реализација се односила на дежурство у зимским месецима, посипање индустријске 
соли и чишћењу коловоза, по предвиђеним приоритетима. 

За реализацију зимског програма коришћена су возила: два кипера са раоницима и 
епохама (за посипање индустријске соли), два трактора са раоником и посипачем соли, 
возило Renault Kangoo са ношеном епохом, специјално возило Bob-Cat са раоником, а по 
потреби и виљушкар (утовар - истовар соли). На појединим деловима територија МЗ 
„Атеница“, „Лозница“, „Љубић село“ где није могуће извршити чишћење снежног 
покривача нашим возилима, ангажовали смо подизвођачa ДОО „Татовић“, из Чачка који је 
са својом механизацијом обезбедио проходност путних праваца и на тим деловима МЗ, a 
све по налогу надзорног органа ЈП „Градац“. 
Табела: Преглед реализације зимског програма чишћење и одржавање коловоза 

Врсте обавеза Јединица мере Остварено у 2018. 
Дежурство 30 % h 1971 
Посипање соли m² 1.966.525 
Чишћење снега и посипање соли m² 1.079.405,8 
Чишћење снега раоником до 20 cm km 401,9 
Чишћење снега раоником преко 20 
cm km 66,2 
Машински утовар снега и одвоз m³ 66 
Утрошак соли t 336,88 

 
На основу годишње реализације програма, намеће се закључак да су људски и 

технички ресурси пренапрегнути. За даље побољшање и реализацију радних задатака, 
како квантитативно тако и квалитативно, неопходно је ангажовати млађу радну снагу, али 
и повећати број извршилаца.  
 
2.4. Р.Ј. „Пијаца“ 

Услови и начин рада у Р.Ј. „Пијаца“ прописан је Одлуком о пијацама донетом од 
стране Скупштине Града Чачка, а која је ступила на снагу фебруара месеца 2018 године. 
Укупна површина пијаца је 77.134m2. 

На пијацама се вршио промет пољопривредних и других производа на мало и 
велико. Радна јединица ,,Пијаца“ своју делатност обавља на пет локација у граду, и то: 

1. Зелена пијаца – на којој се врши промет пољопривредних и других производа на 
мало. У оквиру ове пијаце се налази и Млечно - Месна пијаца где се врши промет 
млечних производа и тестенина, а на Месној - сувомеснатих производа, пилетине и 
јаја. 

2. Робна пијаца – на којој се врши промет индустријско – непрехрамбених производа. 
3. Сточна пијаца – на којој се врши промет ситне и крупне стоке.  
4. Микро пијаца – на којој се врши промет пољопривредних и других производа на 

мало. 
5. Кванташка пијаца – на којој се врши промет пољопривредних производа на велико. 
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На овим просторима врши се:  
1. Издавање у закуп пословног простора. 
2. Давање у закуп простора за постављање привремених монтажних објеката. 
3. Резервација тезги за продају пољопривредних производа. 
4. Резервацију расхладних витрина за продају млечних производа. 
5. Резервацију расхладних витрина за продају месних производа и јаја. 
6. Издавање у закуп тезги за продају индустријске робе. 
7. Резервација тезги за продају расадног материјала. 

Реализација пружених услуга корисницима најбоље се може сагледати кроз обим 
закупљеног простора за постављање објеката (киоска), или резервација тезги током 2018. 
године у односу на расположиви капацитет. У следећим табелама приказан је обим 
закупљених капацитета у односу на расположиве по врстама и пијацама: 
ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА: 
Простор за постављање објеката, боксеви са предпростором, боксеви – магацини, магацини 

Врста Расположиво Издато % реализације 
Места за постављање киоска као продајног простора 98+15+2=115 105 91,30 
Изграђени боксеви са предпростором за продају 
пољопривредних производа 

 
20 

 
19 

 
95 

Магацини 5 5 100 
Укупно 140 129 92,14 

Тезге 
Реон Категорија I Категорија II Категорија III Укупно Издато % реализације 

A 38 110 4 152 77 50,65 
Б 29 76 2 107 75 70,09 
Ц 17+1   18 18 100 
За расад 48   48 38 79,16 
Укупно 133 186 6 325 208 64 

Расхладне витрине 
Место Расх. витрине 

са бункером 
Расх. витрине 
без бункера Укупно Издато % реализације 

Млечна пијаца 8 35x2=70 78 58 74,36 
Месна пијаца 17 7x2=14 31 26 83,87 
Укупно 25 42x2=84 109 84 77,06 
 

РОБНА, МИКРО, СТОЧНА и КВАНТАШКА ПИЈАЦА 

Места за постављање киоска 
 Број места Укупно Издато % реализације 

Робна пијаца 135 135 86 64,18 
Микро пијаца 8+2=10 10 9 90 
Сточна пијаца 1+1=2 2 2 100 
Кванташка пијаца  4 4 4 100 
Укупно 151 151 101 66,83 

Тезге  
 Број тезги Укупно Издато % реализације 

Робна пијаца 123 129 23 26,83 
Микро пијаца 19 19 19 100 
Сточна пијаца     
Кванташка пијаца      
Укупно 142 142 52 36,62 
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   Р.Ј. „Пијаца“ има 18 запослених радника. Одржавање чистоће на пијацама је 
поверено Р.Ј. ,,Јавна хигијена“.  

 Продаја органске хране још увек није заживела на зеленој пијаци, јер није било 
заинтересованих закупаца који испуњавају све задате услове за трговину органским 
производима. И поред свих предузетих мера, обезбеђивања адекватног продајног 
простора, обележавања, јавног оглашавања - нико се није јављао.  

Одржавање чистоће на пијацама се врши свакодневно, а у летњем периоду поред 
чишћења обавезно се врши и прање пијаце најмање једном седмично. 

Чишћење пијаца, као и објеката јавних санитарних чворова на Зеленој пијаци и у 
граду врши Р.Ј. „Јавна Хигијена“.  

Одржавање хигијене у Млечно–месној пијаци спроводи се од стране радника за 
одржавање хигијене из Р.Ј. ,,Пијаца“, а под надзором санитарног контролора. 

Р.Ј. ,,Пијаца“ се активно укључивала у организацију око изложбе и такмичења која 
су организовали Кинолошки савез и Друштво љубитеља птица на опредељеном простору 
у оквиру Зелене пијаце. 

ЈКП „Комуналац“ је члан Удружења пијаца Србије од оснивања и веома активно 
учествује у раду ове асоцијације. Управник Р.Ј. „Пијаца“ је члан Управног одбора 
Удружења пијаца Србије као и Групације за пијачну делатност при Удружењу за 
комуналне делатности Привредне коморе Србије и присуствовао је свим битним 
састанцима који су организовани у току године.  

На простору Сточне пијаце у Љубићу, успешно су организовани традиционални 
вашари током месеца маја и септембра 2018. године. На вашарима је приметан раст 
продаје половне робе .  

Санитарни контролор обавља константно свој део посла на нивоу предузећа.  
Рад са странкама се огледа у припреми потребне документације за склапање 

уговора за Млечну и Месну пијацу (Решење о одобреном објекту за прераду млека, доказ 
о активном статусу домаћинства, санитарне књижице, идентификација уговарача – лична 
карта, писано одобрење за трговца – продавца). 

Када је у питању Месна пијаца за закуп расхладних витрина неопходна је адекватна 
регистрација за прераду и продају сувомеснатих производа, Решење о одобреном објекту 
за прераду меса као и идентификација уговарача – лична карта, санитарне књижице, 
писано одобрење за трговца – продавца.  

Хигијена у Млечно -Месној пијаци се извршава према Правилнику о општим 
условима и начину спровођења санитарно – хигијенских мера при раду Млечно – Месне 
пијаце, а који је ступио на снагу 11.08.2016. године. 

У оквиру праћења и реализације активности у складу са наведеним Правилником 
санитарни контролор свакодневно је вршио: 

 контролу хигијенског стања, а што подразумева чистоћу подова, зидних 
плочица, судопера, вага, сливника, расхладних витрина. 

 контролу одржавања хигијене у санитарним чворовима на Зеленој пијаци, јавног 
тоалета код такси станице са посебном контролом санитарног чвора у Млечно –
Месној пијаци (који користе само закупци који поседују санитарне књижице, 
односно лица која подлежу санитарној контроли и надзору). 

 контролу продаваца у Млечно – Месној пијаци ношења чисте радне униформе, 
употребе хигијенског прибора и рукавица при продаји производа. 

 пријем и контролу законом и правилником прописане документације потребне 
за продају сувомеснатих производа, пилећег меса, јаја (транспортна уверења – 
отпремнице, потврде о здравственој исправности).  

 контролу истакнутости декларација на производима. 
 обилазак и контролни, преглед одржавања тезги, канти и простора око 

контејнера и др. 
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У оквиру спровођења испуњености услова за санитарне прегледе трговаца 
(санитарни преглед важи шест месеци) у Р.Ј. „Пијаца“ је организован санитарни преглед у 
два наврата, а што је спроведено од стране Завода за јавно здравље – Чачак. 

Све наведено је рађено у складу са Законским нормативима и то: Закон о 
санитарном надзору (Службени гласник РС број 125/04) члан 45, Закон о заштити 
становништва од заразних болести (Службени гласник РС број 15/16), Правилника о 
обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених и других лица и 
клицоноша (Службени гласник РС број 20/06), Правилник о посебној радној одећи и 
обући лица која у производњи и промету долазе у непосредни додир са животним 
намирницама (Службени гласник РС број 22/74) члан 30, Закон о безбедности хране 
(Службени гласник РС број 41/09), Закон о заштити становништва од изложености 
дуванском диму (Службени гласник РС број 30/10) . 

Контролу спровођења наведених законских мера у Р.Ј. „Пијаца“ врше надлежне 
инспекцијске службе, које до сада нису имале примедбе на квалитет рада ове радне 
јединице. 

У складу са прописима, а по налогу Републичке ветеринарске инспекције вршено је 
узорковање млечних производа. Узорковање на осамдесет узорака вршио је Ветеринарски 
специјалистички институт – Краљево. Сви узорци су били исправни. 

Дезинфекција – дезинсекција – дератизација и уништавање корова спроведене су 
по плану и спецификацији за 2018. годину у оквиру предузећа. 

Служба санитарне контроле је водила рачуна о потребним количинама хемијских и 
дезинфекционих средстава и њиховој правилној употреби. 

У току године од стране запослених у Р.Ј. „Пијаца“ вршена је санација рупа 
бетоном, платоа и површина куда се крећу грађани. 

За простор Зелене пијаце урађени су пројекти за атмосферску канализацију и 
пројекат за фекалну канализацију. 
 На Зеленој пијаци је урађен део нове канализације, због немогућности санације 
постојеће трасе канализационе мреже. У раду пијаце учестала је појава загушења како 
кишне тако и фекалне канализације па смо ангажовали специјално возило из ЈКП 
Водовода. 
 Већих и значајнијих радова у Р.Ј. Пијаца није било већ се све сводило на текуће 
одржавање у одрживости функционисања пијаца. 

Започете су активности на изради идејног архитектонско-урбанистичког решења 
пројекта Зелене пијаце у Чачку, у сарадњи са оснивачем.  
 
2.5. Р.Ј. „Зоохигијена“  

 Служба „Зоохигијене”, сходно важећој градској Одлуци о зоохигијени, током 2018. 
године је пружала услуге хватања и хуманог збрињавања паса луталица, као и уклањања 
угинулих животиња са јавних површина, из домаћинстава и објеката за узгој. Подаци о 
броју ухваћених паса и количини уклоњених угинулих животиња дати су у приложеним 
табелама.  
 Р.Ј. „Зоохигијена“ спроводи све послове из области комуналне зоохигијене и 
здравствене заштите животиња у име и за рачун града, у складу са Законом о комуналним 
делатностима, Законом о добробити животиња, Законом о ветеринарству, Програмом 
контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, Одлуком о зоохигијени, 
Одлуком о условима и начину држања домаћих животиња на територији града Чачка. 
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Контрола и смањење популације напуштених паса 
 Важан део активности рада зоохигијенске службе су послови на смањењу 
популације напуштених паса на јавним површинама града Чачка. Реализацијом овог 
задатка успоставља се минималан и контролисан број напуштених паса на јавним 
површинама, чиме се избегавају непријатности и теже последице по грађане и саме 
животиње. 
 У спровођењу Програма контроле и смањења популације напуштених паса и 
Одлуке о зоохигијени наша служба примењује метод „ухвати-стерилиши-пусти”.  

  
СТЕРИЛИЗАЦИЈА 2018. године 

Место ЧАЧАК ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

Април м 1 66     
  ж 65   

Мај м 30 79     
  ж 49   

Јун м 16 58     
  ж 42   

Јул м 21 64     
  ж 43   

Август м 8 42     
  ж 34   

Септембар м 3 18     
  ж 15   

Октобар м 7 40 м  5 16 ж 33 ж  11 

Новембар м 10 20 м  19 29 ж 10 ж  10 

Децембар м 29 47 м  0 3 ж 18 ж  3 

Укупно м 125 434 м  24 48 ж 309 ж  24 

 Током 2018. године су стерилисана 482 пса, од чега 333 женке и 149 мужјака. Већи 
број је враћен на станиште, а део дат на удомљавање. 
 Делатност дезинфекције, дезинсекције и дератизације још није заживела услед 
недостатка кадрова и одговарајуће, специјализоване опреме.  
 Током 2018. године остварена је изузетна сарадња са више удружења за заштиту 
животиња из Чачка, преко којих су успостављени контакти са сродним организација из 
иностранства. Имали смо и неколико иностраних посета активиста удружења која се баве 
збрињавањем напуштених паса из Велике Британије и Немачке. 
Ухваћено у 

2018. Удомљено Преузели 
власници Угинуло Побегло Ухваћено 

стерилисано 
 

983 133 114 69 60 10 430 

 Пренето из 2017. године: 80 паса, стање на дан 31. 12. 2018. године: 123 пса 
Од несавесних власника је током 2018. године наплаћено 277.500 динара на име хватања, 
евидентирања и боравка у прихватилишту ухваћених власничких паса. 
 Радна јединица „Зоохигијена“ је на основу добијеног тендера у другој половини 
2018. године имала пет акција на подручју општине Горњи Милановац, у којима је укупно 
ухваћено 48 паса. Инкасиран износ за ту услугу је 287.424 динара. 
 Послове нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене и из 
објеката за узгој радници „Зоохигијене“ врше на начин који не представља ризик по друге 
животиње, људе или животну средину, у складу са прописима. Ова услуга је за грађане 
бесплатна. 
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Месец 

Нешкодљиво уклоњени лешеви животиња у 2018. 
години 

Број животиња Укупно 
(kg) Јавне површине Објекти за узгој 

Јануар 68 42 2680 
Фебруар 20 47 2420 
Март 29 43 6700 
Април 23 20 7540 
Мај 18 12 1980 
Јун 14 4 2940 
Јул 20 17 3940 
Август 17 13 3240 
Септембар 15 20 2960 
Октобар 14 45 6920 
Новембар 16 33 7320 
Децембар 7 23 3720 
Укупно 261 319 52360 

 
  Такође преко чланова удружења удомљен је један број паса луталица са нашег 
подручја, као најбољи начин трајног решавања овог проблема. 
 Неопходно је истаћи одличну сарадњу са грађанима и институцијама (посебно 
школама и угоститељским објектима), од којих смо добили велики број позива на које је 
одговарано у кратком року, најкасније сат или два након јављања. Професионалну и 
коректну сарадњу радници „Зоохигијена” су остварили са Комуналном инспекцијом и 
Комуналном полицијом, као и са Полицијском управом у Чачку на чије смо позиве 
ургентно интервенисали.   
   
2.6. Активности из области безбедности и заштите здравља на раду  

У току извештајног периода активности из области безбедности и здравља на раду 
радника ЈКП „Комуналац“ Чачак, одвијале су се у складу са Законом о безбедности и 
здрављу на раду, важећим подзаконским актима и актима предузећа. 

У току 2018 године дошло је до измена и допуна у вези са Законом о безбедности и 
здрављу на раду које ће ступити на снагу у 2019 години. 
У току извештајног периода активности из области безбедности и здравља на раду 
одвијале су се у складу са планираним активностима и то: 
 Теоретска и практична обука радника из области безбедности и здравља на раду- 

запослени који су добили нови Анекс уговора о раду за друго радно место. 
Новопримљених запослених је било само преко омладинске задруге и агенције, као 
и запослених у оквиру јавних радова - републички- 9 запослених, општински - 13 
запослених и јавни рад за инвалидна лица- 4 запослених. 

 Вршена је провера оспособљености за безбедан и здрав рад радника распоређених 
на радна места са повећаним ризиком а то су: радник на смећару и фекалној 
цистерни, радник на смећару, радник-перач и сачињен је записник о провери 
оспособљености уз присуство лица за БЗР-у и шефа радне јединице.  

 Редовно упућивање на периодичне лекарске прегледе радника који раде на радним 
местима са повећаним ризиком и то: 3 радника на смећару и фекалној цистерни, 50 
радника на смећару и 12 перача је упућено на периодични лекарски преглед у току 
2018. год. уз вођење евиденције - образац 2 - укупно 65 запослених. 

 Редовно упућивање запослених на санитарне прегледе - 8 запослених- на 6 месеци - 
16 сан. прегледа. 

 У току 2018. год. упућено је на периодични и претходни лекарски преглед 20 
возача из радних јединица - „Чистоћа“ - 14 возача,, и Ј. Хигијена,, 6 возача.  
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 Редовно пријављивање свих повреда на раду уз обавезу да се запосленом достави 
извештај о повреди на раду и Министарству рада запошљавања и социјалне 
политике. 

 У току 2018. године догодило се 16 повреда на раду - 14 повреда су лаке повреде и 
2 тешке- води се образац 3. 

 Вршена је набавка личних заштитних средстава за све запослене у ЈКП 
„Комуналац“ којима по Акту о процени ризика следује ЛЗС-о, уз обавезно вођење 
евиденције задужења и раздужења ЛЗС-а за сваког запосленог. 

 
I ПАРТИЈА - Заштитна одећа 
Р. бр.  Назив одеће Количина 
I 1. Радно одело за раднике на изношењу смећа  52 пара 
I 2.  Радно одело за пераче улица  11 пари 
I 3. Радно одело за чистаче улица   40 пари 
I 4. Радно одело за раднике одржавања  13 пари 
I 5. Мајица радна  310 ком. 
I 6. Прслуци – маркери  100 ком. 
I 7. Кишне кабанице  100 ком. 
 
 II ПАРТИЈА - заштитна обућа  
Р. бр.  Назив обуће Количина 
II 1. Ципеле плитке  35 пари 
II 2.  Ципеле дубоке са композитном капом-

(износачи смећа, радионица) 
 65 пари 

II 3. Ципеле дубоке без композитне капе  48 пари 
II 4. Чизме  86 пари 
II 5. Кломпе  4 пара 
 
III ПАРТИЈА - заштитне рукавице 
 Р.бр.   Назив рукавица Количина 
III 1. Рукавице „бест“  900 пари 
III 2.  Рукавице за радионицу  100 пари 
III 3. Рукавице за зоохигијену  20 пари 
 
IV ПАРТИЈА - заштитне кецеље и камашне 
Р. бр. Назив рукавица Количина 

IV 1. Варилачке кецеље  2ком. 
IV 2.  Варилачке камашне  2ком.  

 Вршена је контрола правилног и сталног коришћења личних заштитних средстава у 
току радног времена од стране шефова радних јединица и лица за БЗР-у. 

 Вођење свих потребних евиденција из области безбедности и здравља на раду које 
закон налаже, посебно образац 6. 

 Упућивање запослених на проверу радне способности при Националној служби за 
запошљавање због умањене радне способности и упућивање на инвалидску 
комисију. 

 Извршена је теоретска провера обучености свих запослених у ЈКП „Комуналац“ 
Чачак из противпожарне заштите у периоду од 29.10.2018год. до 02.11.2018год. и 
сачињен записник. 

 Извршена је измена и допуна Акта о процени ризика на радном месту и у радној 
околини у ЈКП „Комуналац“ Чачак- бр.211-12/18 од 18.12.2018. године. 

 Извршено је оспособљавање запослених за рад са виљушкаром и утоваривачем.  
 Вршена је провера алкохолисаности по радним јединицама. 
 Вршени су и други послови које закон налаже. 
 У току 2018. год. све планиране активности из области БЗР-у су спроведене. 
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3. СЕКТОР ЗА ОПШТЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

У Сектору за правне и опште послове у извештајном периоду обављани су 
нормативни послови, кадровски, општи и послови наплате потраживања подношењем 
предлога надлежним јавним извршитељима. 

 
1. Преглед судских спорова у току које друга правна и физичка лица воде против 
Предузећа на дан 31. 12. 2018. године: 
 

Тужилац Предмет спора Датум покретања Износ по тужби 

Марић Јован Исплата зараде 7.П1.бр.468/17 12.12.2017.год 98.600 

Велисављевић 
Александар 

уклањање са дела парцеле 
тужиоца која је заузета бившом 

депонијом „Прелићи“ 
одложеног смећа 

23.09.2015.год 500.000 

Христов Миланка 
Накнада штете због пада на 

Зеленој пијаци у непосредној 
близини пијачне тезге бр. 37 

09.04.2014.год 1.200.000 

Пима Доо Чачак 
Уклањање отпада са локације 
ЈКП „Комуналац“ Чачак, ул. 

Николе Тесле 42 
21.04.2017.год 550.000 

Зоран Мијајловић 
Накнада штете због пада на 

Зеленој пијаци, улаз из 
Синђелићеве 

19.10.2018 350.000 

Радосављевић 
Снежана 

Накнада штете због пада на 
уласку у зелени пијац - 

П.бр.1185/17 
09.10.2017.год 948.576 

Дуњић Владан Повреда на раду П.бр.1437/17 14.12.2017.год 500.000 
Матић Славица Накнада штете због пада на 

саобраћајници Зелене пијаце 03.09.2018 772.000 
Тужбе радника  

укупно 21 тужба Исплата зараде 18. 01. 2018. год. 840.000 

 
2. Нормативни послови: 

У нормативном делу извршене су промене Правилника о организацији и 
систематизацији послова и за нова радна места закључени су Споразуми директора и 
репрезентативних синдиката у предузећу у делу одређивања елемената за обрачун основне 
зараде-коефицијента. 
У овом периоду донети су следећи општи акти: 

- Правилник о организацији и систематизацији послова ЈКП „Комуналац“ Чачак, И. бр. 
1041 од 30. 08. 2018. године; 

- Споразум о одређивању коефицијената за нове систематизоване послове И. бр. 1040 од 
30. 08. 2018. године. 

- Одлука о одржавању чистоће и комуналном реду ( „Сл. лист града Чачка“, бр. 24/2018); 
- Одлука о пијацама ( „Сл. лист града Чачка“, бр. 3/2018); 
- Одлука о обављању комуналне делатности управљања комуналним отпадом ( „Сл. лист 

града Чачка“, бр. 14/2018); 
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3. Послови безбедности лица, имовине и пословања 
 

а) Безбедност и здравље на раду 
ЈКП „Комуналац” Чачак поседује правну, организацијску и планску регулативу из 

области безбедности и здравља на раду. 
У предузећу послове безбедности и здравља на раду обавља лице, у радном односу, 

са положеним стручним испитом из БЗнР-а. 
Права и дужности запослених регулисана су Колективним уговором о раду и 

појединачним уговорима о раду.  
Предузеће поседује Акт о процени ризика на радним местима и радној околини 

који је усклађен са Правилником о организацији и систематизацији. 
Предузеће поседује Програм оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад. 

Запослени у предузећу су теоретски и практично оспособљени за безбедан и здрав рад и 
задужени су прописаним личним заштитним средствима и опремом. 
Воде се све предвиђене евиденције у складу са Законом- Правилником о евиденцијама у 
области БЗР. 

Редовно се врше лекарски прегледи запослених. Извршено је испитивање услова 
радне околине као и испитивање опреме за рад. 
Сви запослени су пријављени на обавезно социјално осигурање. Извршено је додатно 
колективно осигурање запослених за случај незгоде ( смрти, инвалидитета ).  

б) Прва помоћ 
Предузеће поседује Акт о начину пружања прве помоћи. 

У предузећу је извршено оспособљавање одговарајућег броја запослених за 
пружање прве помоћи ( најмање 2% запослених у једној радној смени за сваку локацијски 
одвојену радну јединицу).  

Постоје прописани зидни ормарићи за пружање прве помоћи са свим потребним 
подацима. 

в) Забрана злостављања 
Послодавац је писменим путем упознао запослене са забраном вршења 

злостављања и правима, обавезама и одговорностима запосленог и послодавца у вези са 
забраном злостављања.  

г) Забрана пушења  
У предузећу је донета Одлука о забрани пушења у радном простору и истакнуто је 

обавештење запосленима. Одређено је од стране послодавца одговорно лице за контролу 
забране пушења. 

д) Заштита узбуњивача 
У предузећу је донет општи акт - Правилник којим је уређен поступак унутрашњег 

узбуњивања. 
Послодавац је одредио лице овлашћено за пријем информација и вођење поступка 

у вези са узбуњивањем. 
Запосленима је достављено прописано обавештење о правима запослених на основу 

Закона о заштити права узбуњивача. 
ђ) Служба обезбеђења - Послови физичко техничког обезбеђења објеката, лица и 

имовине  
Службеници обезбеђења су ангажовани од стране екстерне агенције лиценциране 

за пружање услуга физичке заштите, у складу са Законом о приватном обезбеђењу и 
Законом о јавним набавкама. Уговор о пружању услуге у 2018. години закључен је по 
спроведеном отвореном поступку јавне набавке услуге. 
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У предузећу је систематизовано радно место за послове заштите од пожара у 
складу са законском регулативом и одређено одговорно лице за спровођење превентивних 
мера у области заштите од пожара. 

Систем видео надзора је уграђен и донет је интерни акт -Правилник о видео 
надзору. Сва пратећа, а за функционисање система неопходна, опрема је уграђена и 
постављена према понуди извођача радова. Спроведена је обука запослених ЈКП 
„Комуналац“ који ће за потребе пословања користити функције видео надзора. 
 
4. Кадровска и матична евиденција запослених 
 
  а) Укупно број запослених у предузећу на дан 31.12.2018. године: 223  
Табеларни преглед броја запослених, по организационим деловима и квалификационој структури 

Назив радне 
јединице 

ВСС  
VII 

ВС 
VI 

ВК 
V 

ССС 
IV 

КВ 
III 

ПК 
II 

Завршена 
основна 
школа 

Незаврше
на 

основна 
школа 

Без 
школе Укупно 

Директор 
предузећа 1 / / / / / / / / 1 

Сектор за техничке 
послове 2 / / / / / / / / 2 

Р.Ј. „Чистоћа“ 2 2 1 11 26 / 25 3 / 70 
Р.Ј. „Одржавање“ / 1 2 3 10 / 1 / / 17 
Р.Ј. „Јавна 
хигијена“ 2 / / 3 9 1 18 4 2 39 

Р.Ј. „Пијац“ 1 3 / 9 7 / / / / 20 
Р.Ј. „Зоохигијена“ 3 / 1 11 / / 1 / / 16 
Сектор за 
финансијске 
послове 

2 / / / / / / / / 2 

Финансијска 
служба 3 3 1 6 2 / / / / 15 

Служба 
књиговодства 1 1 / 7 / / / / / 9 

Служба за рад са 
корисницима 
услуга на терену 

3 1 1 9 6 / / / / 20 

Сектор за правне и 
опште послове     2 1 / 1 / / / / / 4 

Служба за правне, 
кадровске и опште 
послове 

1 2 / 2 2 1 / / / 8 

Укупно на нивоу 
предузећа 23 14 6 62 62 2 45 7 2 223 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2018. годину 

 
Страна 26 од 49 

б) Запослени којима је у периоду од 01.01. до 31.12.2018. год. престао радни однос  

 
в) У току године организован је Јавни рад „Уклањање дивљих депонија са територије 
општине Чачак уз селекцију чврстог комуналног отпада на месту настанка“ . Период 
трајања јавног рада био је од 01.06.2018. године до 30.09.2018. године. Укупан број ангажованих 
извршилаца 9. 
   
г) У току године организован је Јавни рад: „Интеграција особа са инвалидитетом у радне и 
животне процесе у успостављању реализације примарне селекције отпада на месту 
настанка, подела кеса грађанима и градским МЗ“.  Период трајања би је од 01.06.2018. године 
до 30.09.2018. године. Укупно је ангажовано четири  извршиоца. 
 
д) У току године организован је Јавни рад: „Примарна селекција на месту настанка 
дивљих депонија на територији града Чачка са одвозом селектованог отпада (на подручју 
града Чачка, у селима, бањама, у приобаљу река, поред саобраћајница и путева, кошење и 
уклањање растиња, корова са јавних површина)“. Период трајања био је од 22. 06. 2018. 
године до 21. 10. 2018. године. Укупно је ангажовано 13  извршилаца.  
 
 
 
 
 
 

Р. 
бр. Име и презиме Основ престанка радног 

односа 
Послови које је запослени 
обављао 

1.  Миодраг Михаиловић  инвалидска пензија Возач 
2.  Милан Продановић   технолошки вишак Возач комуналног возила 
3.  Јован Баралић   технолошки вишак извршилац на пословима 

Ф.Т.О. 
4.  Драгиша Стајчић  технолошки вишак чувар ватрогасац 
5.  Илија Трипковић  истек Уговора о раду на 

одређено време  чувар у прихватилишту 

6.  Предраг Живчевић истек Уговора о раду на 
одређено време  чувар у прихватилишту 

7.  Раденко Лечић истек Уговора о раду на 
одређено време  чувар у прихватилишту 

8.  Марина Ћирковић  отказ Уговора о раду  водећи референт 
финансијске оперативе 

9.  Бранко Кузмановић    старосна пензија наплаћивач 
10.  Недељко Микеревић     старосна пензија перач јавних површина 
11.  Сузана Манчић Шипетић отказ Уговора о раду  хигијеничар на одржавању 

просторија и рад у бифеу 
12.  Ана Ћусловић отказ Уговора о раду  административни секретар 
13.  Милена Јовановић отказ Уговора о раду  благајник 

14.  Душан Славковић старосна превремен пензија 
организатор рада на 
одржавању јавних 
површина 

15.  Драган Гавриловић инвалидска пензија возач комуналног возила 
16.  Милун Тановић технолошки вишак радник на смећару 

17.  Вера Новаковић технолошки вишак 
оператер прикупљања, 
контроле података са 
поделом рачуна на терену  

18.  Петроније Плавшић технолошки вишак возач комуналног возила 
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5. Извештај о спроведеним јавним набавкама у 2018. години 

Р. бр. Опис Процењена 
вредност 

Закључен уговор 
вредности Уговор траје до 

1. Електрична енергија 5.800.000,00 2.961.927,32 31.03.2019. 
2. Горива за потребе возног парка 24.000.000,00 15.740.810,00 20.06.2019. 
3. Подземни контејнери са врећом и 

монтажом 2.500.000,00 2.498.300,00 до истека гарантног рока 

4. Уља, мазива, корсантини и 
одмашћивачи 1.200.000,00 1.153.970,00 19.02.2019. 

5. Пнеуматици 1.200.000,00 994.486,00 01.03.2019. 
6. Индустријска со 2.000.000,00 1.194.910,00 31.12.2018. 
7. Резервни делови-Партија 1 – 

Mercedes 1213 600.000,00 278.042,00 15.10.2019. 
8. Резервни д. Партија- 2- FAP 1620 790.000,00 260.999,00 15.10.2019. 
9. Резервни д. Партија- 3- Turbo Zeta 600.000,00 223.607,00 29.08.2019. 

10. Резервни д. Партија- 4- Iveco 
Trukker 880.000,00 201.164,00 29.08.2019. 

11. Резервни д. Партија- 5- Iveco Cargo 700.000,00 217.572,00 29.08.2019. 
12. Резервни д. Партија- 6- трактор 150.000,00 96.645,00 29.08.2019. 
13. Контејнери за рециклажне платое за 

сеоско подручје 3.950.000,00 3.914.600,00 По преузимању до истека 
рока 

14. УСЛУГА осигурања Партија 1 
осигурање лица 130.000,00 103.285,00 23.11.2019. 

15. УСЛУГА осигурања Партија 2 
осигурање имовине и новца 70.000,0 53.197,73 23.11.2019. 

16. УСЛУГА осигурања Партија 3 ауто 
одговорност 1.080.000,00 693.938,00 23.11.2019. 

17. УСЛУГА осигурања Партија 4 
општа 120.000,00 89.577,58 23.11.2019. 

18. Ветеринарске услуге 4.000.000,00 1.451.500,00 31.12.2018. 
19. Набавка комуналних возила 3 

смећара 47.150.000,00 46.660.000,00 до истека гарантног рока 

20. Набавка комуналних возила за суви 
отпад 2 возила 4.000.000,00 4.386.000,00 до истека гарантног рока 

21. Услуге ФТО - физичко техничког 
обезбеђења 7.000.000,00 6.980.400,00 15.03.2019. 

22. Радови на изградњи рециклажних 
платоа – сеоско подручје 2.687.500,00 2.564.991,20 31.05.2018. 

 Укупно: 110.607.500,00 92.719.921,83   
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4. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

На основу финансијских показатеља остварених у 2018. години ЈКП „Комуналац“ 
Чачак је пословну 2018.годину завршило са позитивним финансијским резултатом у бруто 
износу од 5.797.000 динара. У апсолутном износу остварен је:  

1. УКУПАН ПРИХОД 410.466.000 динара 
2. УКУПАН РАСХОД 404.669.000 динара 
3. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД 1.366.000 динара 
4. НЕТО ДОБИТАК 4.431.000 динара 

Структура прихода оствареног по радним јединицама  
Ред.
бр. Радне јединице Остварено у 

2015. 
% 

учеш. 
Остварено у 

2016. 
% 

учеш. 
Остварено 

у 2017. 
% 

учеш. 
Остварено 

у 2018. 
% 

учеш. 
1. Р.Ј. „Чистоћа“ 223.996.468 70,06 221.353.406 68,94 222.695.000 67,62 261.654.564 63,75 
2. Р.Ј.„Јавна хигијена“ 50.022.350 15,65 52.394.500 16,32 52.442.000 15,93 82.967.939 20,21 
3. Р.Ј. „Пијаца“ 44.993.316 14,07 46.460.624 14,47 42.455.000 12,89 42.688.390 10,40 
4. Р.Ј. „Сортирница“ 450.278 0,14 127.059 0,04     
5. Стручне службе 269.083 0,08 756.030 0,23   3.963.286 0,96 
6. Р.Ј. „Зоохигијена“     11.734.000 3,56 19.191.907 4,68 

Укупно: 319.721.495 100 321.091.619 100 329.326.000 100 410.466.086 100 

Остварени приходи по радним јединицама највећим делом се крећу у оквирима 
планираних. Проценат учешћа у укупним приходима предузећа је остварен приближно 
као у претходној години. Смањен је проценат учешћа прихода Р.Ј. „Чистоћа“, или приход 
од изношења и депоновања комуналног отпада са 67,62% на 63,75%, што је за 3,87% мање 
учешће у односу на претходну годину, због тога што је повећан приход од услуга 
чишћења и прања површина јавне намене у односу на претходну годину у апсолутном 
износу за више од 30,5 милиона динара.  

Проценат учешћа прихода Р.Ј. „Јавна хигијена“ у укупним приходима је са 15,93% 
повећан на 20,21% што је за 4,28% повећање у односу на претходну годину.  

Р.Ј. „Пијаца“ је остварила приход на нивоу претходне године, односно проценат 
учешћа прихода са пијаца у укупним приходима је пао са 12,89% на 10,40%. 

Р.Ј „Зоохигијена“ је остварила приход који учествује у укупном приходу 4,68%. 
 

Структура расхода по радним јединицама 
Ред. 
бр. Радне јединице Остварено у 

2015. 
Проц. 
учеш. 

Остварено у 
2016. 

Проц. 
Учеш. 

Остварено у 
2017. 

Проц. 
учеш. 

Остварено 
У 2018. 

 
Проц. 

учешћа 
1. Р.Ј. „Чистоћа“ 164.836.052 51,95 177.785.002 56,19 160.834.000 49,32 214.130.366 52,92 
2. Р.Ј. „Јавна хигијена“ 35.093.729 11,06 30.860.316 9,32 37.227.000 11,42 47.223.667 11,67 
3. Р.Ј. „Пијаца“ 34.057.929 10,73 31.211.957 9,43 31.515.000 9,66 32.573.123 8,05 
4. Р.Ј. „Сортирница“ 23.683.470 7,47 17.543.072 5,29     
5. Стручне службе 50.044.193 15,77 51.896.348 19,58 71.389.000 21,89 77.738.400 19,21 
6. Р.Ј. „Одржавање“ 9.591.111 3,02 8.859.611 2,67 13.316.000 4,08 14.128.563 3,49 
7. Р.Ј. „Зоохигијена“     11.801.000 3,63 18.874.817 4,66 
  Укупно: 317.306.484 100 318.156.306 100 326.082.000 100 404.668.936 100 

Остварени расходи у 2018.години износе 404.668.936 динара, приказани су у 
табели по радним јединицама и углавном су у очекиваним и планираним износима.  

Коначан резултат пословне године је нето добитак од 4.431.000 динара.  
Остварена добит, на основу Одлуке Надзорног одбора биће распоређена за покриће 

губитка из ранијих година. 
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4.1. Преглед остварених прихода за период 01.01 - 31.12.2018. у поређењу са 
остварењем у 2017. и Планом за 2018. годину 

Ред. 
бр. Врста прихода Остварено 

у 2017. 
План 

за 2018. 
Остварено 

за 2018. 
Инд. 
6:3 

Инд. 
6:4 

 1 2 3 4 5 6 7 
  Приход од услуга           
1 Приход од изношења и депоновања смећа- привреда 85.514.000 86.683.000 91.968.000 108 106 
2 Приход од изношења и депоновања смећа- грађани 123.368.000 132.909.000 136.570.000 111 103 
  Приход од ванредних услуга      957.000     

  
Приход од изношења и депоновања смећа- сеоско 
подручје   2.000.000       

3 Приход од услуга извлачења фекалија 1.824.000 2.000.000 2.905.000 159 145 
5 Приход од услуга-јавни санитарни чвор 150.000 200.000 162.000 108 81 
6 Приход од чишћења и прања јавних површина 41.182.000 61.182.000 61.182.000 149 100 
7 Приход од чишћења сливника 1.636.000 2.273.000 2.237.000 137 98 
8 Приход од пијачарине - Зелена пијаца 8.932.000 9.900.000 8.711.000 98 88 
9 Приход од пијачарине - Микро пијаца 436.000 460.000 411.000 94 89 

10 Приход од пијачарине - Сточна пијаца 2.110.000 2.400.000 2.264.000 107 94 
11 Приход од кванташке пијаце 501.000 700.000 385.000 77 55 
12 Приход од ваге 84.000 90.000 71.000 85 79 
13 Приход од зимског одржавања коловоза 11.110.000 23.727.000 19.070.000 172 80 
14 Приход од санирања и одржавања депонија 1.652.000 3.636.000 3.515.000 213 97 
15 Приход од Р.Ј. „Зоохигијена“ 11.722.000 17.727.000 18.357.000 157 104 
  СВЕГА 1-15 Приходи од продаје услуга 290.221.000 345.887.000 348.765.000 120 101 

  
Приход по основу субв.за покриће тр.деп.смећа-
Дубоко   12.500.000 12.500.000   100 

  
Прих. од капиталних субвенција -рециклажни платои 
са опрем.   8.000.000 8.000.000   100 

16 
Прих. од субвенција-капиталне субв.за набавку 
контејнера 2.975.000 3.800.000 3.566.000 120 94 

18 Прих. од субв.за контролу биогаса и биотрнова 1.978.000         
25 Приход по основу јавног рада за 2018.год 1.511.000   3.394.000 225   
27 Приход од закупаца-Зелена пијаца 11.024.000 10.000.000 10.743.000 97 107 
28 Приход од закупаца-Микро пијаца 374.000 400.000 489.000 131 122 
29 Приход од закупаца-Сточна пијаца 640.000 700.000 173.000 27 25 
30 Приход од закупаца -Робна пијаца 9.137.000 9.000.000 9.499.000 104 106 
31 Остали прих.од закупа 658.000   728.000 111   
32 Приход од резервације-Зелена пијаца 7.513.000 8.700.000 8.387.000 112 96 
33 Приход од резервације-Микро пијаца 514.000 450.000 657.000 128 146 
34 Приход од резервација-Сточна пијаца 970.000 1.500.000 678.000 70 45 
  СВЕГА 16-34 Остали пословни приходи 37.294.000 55.050.000 58.814.000 158 107 
I Укупни пословни приходи 327.515.000 400.937.000 407.579.000 124 102 
II Приход од кам. и ост.фин. приходи  880.000 500.000 302.000 34 60 

34 
Остали ванредни приходи добици од продаје 
отпадн.материјала 238.000 1.500.000 686.000 288 46 

35 
Приход по основу укидања резервисања за 
отпремнину 118.000   1.609.000 1.364   

36 Остали непосл.приходи 235.000 300.000 290.000 123   

37 
Приход по основу усклађивања вредности 
потраживања-пијац 220.000         

38 Приход по основу накнаде штете 120.000 100.000       
III Остали приходи 34-38 931.000 1.900.000 2.585.000 278 136 

  СВЕГА I+II+III 329.326.000 403.337.000 410.466.000 125 102 
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4.1.1. Анализе остварених прихода у поређењу са оствареним у претходној години и 
планом за 2018. годину 

Укупан приход је остварен у износу од 410.466.000 динара, и за 2 индексна поена је већи 
у односу на план за 2018.годину и за 25% већи у односу на претходну 2017. годину.  
Највећи део остварених прихода је у складу са очекиваним и планираним.  

 Приход од изношења и депоновања смећа од правних лица је већи 6% од планираног и 
8% од претходне године због већег обухвата корисника услуга у приградским 
насељима у складу са новом општинском одлуком; 

 Приход од изношења и депоновања смећа од физичких лица је већи 3% од 
планираног, а 11% у односу на претходну годину, такође због већег обухвата 
корисника у складу са новом одлуком; 

 Приход од чишћења и прања површина јавне намене, као и од чишћења сливника 
је остварен у висини планираног; 

 Приход од пијачарине на Зеленој пијаци је за 12 индексних поена мањи од планираних 
и 2 од остварења у претходној години. Присутан пад прихода са пијаца у последњих 
неколико година би требао да буде предмет детаљније анализе на основу које би следио 
предлог конкретних мера за заустављање тог тренда и темељан рад на повећању 
прихода једне од најстаријих делатности у друштву. Повећане активности на 
сагледавању конкретних мере које се могу одмах применити морале би донети резултат 
већ у 2019.години, бар у виду заустављања пада прихода; 

 Приход од пијачарине на Микро пијаци је за 11 индексних поена мањи од 
планираних и 6 од остварења у претходној години мада је то у апсолутном износу 
незнатан износ; 

 Вишегодишњи тренд пада прихода од пијачарине са Сточне пијаце је тренутно 
заустављен и 7% је већи у односу на претходну годину, али је 6% мањи у односу 
на план; 

 Приход од одржавања коловоза у зимским условима зависи од стварних 
временских услова и падавина, остварен је 80% у односу на план, али је у исто 
време већи 72% у односу на претходну годину;  

 Приход од чишћења дивљих депонија је остварен у складу са планираним; 
 Приход од послова Зоохигијене је остварен у планираном оквиру; 
 Приходи од закупа бележи благи раст у односу на планиран, али су нижи у односу на 

претходну годину када је била на снази Одлука о умањењу обавезе плаћања за редовне 
платише у висини 10% од обрачунатог износа;  

 Приходи од резервација бележи пад у односу на планиран, али у односу на остварен 
приход у 2017. по том основу запажа се благи раст.  

 Укупан пословни приход је остварен 25% већи у односу на претходну годину и 2% у 
односу на план. 

 
4.2. Преглед остварених расхода за период за период 01.01 - 31.12.2018. године у 
поређењу са остварењем у 2017. и Планом за 2018. годину 

Ред. 
бр. Врста расхода Остварено за 

2017. 
План за 

2018. 
Реализација 

2018. 
Индекс 

6:3 
Индекс 

6:4 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Трошкови материјала 4.258.000 9.500.000 5.418.000 127 57 
2 Трошкови режијског материјала 937.000 1.100.000 1.119.000 119 102 
3 Трошкови резервних делова 2.572.000 3.000.000 3.685.000 143 123 
4 Трошкови ситног инвентара 3.131.000 4.400.000 2.765.000 88 63 
5 Трошак - лична заштитна средства 464.000 1.700.000 1.906.000 411 112 
6 Трошкови ауто гума 822.000 1.200.000 1.216.000 148 101 
7 Трош. електричне енергије 6.040.000 5.800.000 6.117.000 101 105 
8 Трошкови горива за грејање 714.000 800.000 609.000 85 76 
9 Утрошак горива 22.725.000 24.000.000 21.761.000 96 91 
10 Утрошак мазива 670.000 1.200.000 869.000 130 72 
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Ред. 
бр. Врста расхода Остварено за 

2017. 
План за 

2018. 
Реализација 

2018. 
Индекс 

6:3 
Индекс 

6:4 
1 2 3 4 5 6 7 

11 
Трош. ЗООхигијене-храна за 
животиње.     515.000     

  
СВЕГА 1-11 Трошкови 
материјала 42.333.000 52.700.000 45.980.000 109 87 

12 Трошкови бруто зарада 134.539.000 136.961.832 132.816.000 99 97 

13 
Пор.и доп.на зараде на терет 
послодавца 24.040.000 24.516.168 23.745.000 99 97 

14 Увећање масе(ЗОО хигијена) 7.293.000 11.161.740 9.489.000 130 85 

15 
Пор.и доп.на зар. на терет 
посл.(ЗОО хиг) 1.348.000 1.997.951 1.693.000 126 85 

16 
Бруто зарада радника по 
осн.Јав.радова  400.000   2.584.000 646   

17 
Доп.на терет послод.по основу 
Јав.радова 70.000   462.000 660   

18 Накнада за превоз радника Ј:Р 94.000   296.000 315   
19 Накнада трошк.по уговору о делу     85.000     

21 
Трошк. за рад члан.агенције и 
омлад.задр. 8.327.000 8.000.000 9.474.000 114 118 

22 Накнада члановима НО 569.000 592.000 650.000 114 110 
23 Дневнице за службено путовање 249.000 250.000 242.000 97 97 

24 
Накнада трошкова на службном 
путу   50.000     0 

25 Накнада за превоз радника 7.519.000 7.700.000 7.518.000 100 98 

26 
Накн. за превоз радн.aгенције и 
омлад.зад.     567.000     

27 Отпремнина 326.000 240.000 450.000 138 188 

28 
Oтпремнина по члани 179 Закона о 
раду   3.000.000 2.241.000   75 

29 Јубиларне награде 1.808.000 1.134.000 1.076.000 60 95 
30 Помоћ радницима 6.429.000 11.667.000 11.184.000 174 96 
31 Остала лична примања 233.000 250.000 218.000 94 87 

  

СВЕГА 12-31 
Трош.зар.,нак.,ост.лична 
примања 193.244.000 207.520.691 204.790.000 106 99 

32 Трошкови утовара смећа 199.000         
33 Трошкови ПТТ услуга 1.257.000 1.600.000 1.220.000 97 76 

34 
Трошкови осталих транспортних 
усл. 602.000 150.000       

35 
Tрош.трансп.отпада 
животињ.порекла 176.000 1.000.000 1.155.000 656 116 

36 
Трошкови текућег одрж.средстава 
рада 4.868.000 5.500.000 6.430.000 132 117 

37 Трошкови закупа опреме     58.000     
38 Комуналне услуге 922.000 1.000.000 991.000 107 99 

39 
Накн. за трансп. и депон на деп„ 
Дубоко“ 49.059.000 72.847.000 64.441.000 131 88 

40 Трошкови осталих услуга 846.000 1.000.000 1.684.000 199 168 

41 
Трошкови зимског одржавања 
коловоза 1.940.000   1.409.000 73   

42 Трошкови амортизације 11.697.000 12.500.000 13.048.000 112 104 
43 Трош.резервисања за отпремнине     5.873.000     

44 
Трош.резервисања по судским 
споров.     3.651.000     

45 Трош.рев.фин.извештаја 323.000 250.000 118.000 37 47 
46 Трош. струч. усавр.радника 156.000 300.000 243.000 156 81 
47 Трош. ост.непр.услуга 1.887.000 1.500.000 1.370.000 73 91 
48 Чланарине коморама 7.000 7.000 56.000 800 800 
49 Трош.репрезентације 209.000 240.000 215.000 103 90 
50 Трошкови премије осигурања 903.000 1.400.000 924.000 102 66 
51 Трошкови платног промета 495.000 700.000 601.000 121 86 
52 Трошкови чланарине удружењима 438.000 150.000 104.000 24 69 

53 
Трош.чланарина омлад.задр.и 
агенције     558.000     

54 
Трошкови услуга агенције за 
обезбеђење   7.500.000 6.184.000   82 
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Ред. 
бр. Врста расхода Остварено за 

2017. 
План за 

2018. 
Реализација 

2018. 
Индекс 

6:3 
Индекс 

6:4 
1 2 3 4 5 6 7 

55 
Трош. упл. у буџет РС по Зк. о 
умањ. зар. 7.863.000 7.750.000 8.140.000 104 105 

56 Порез на имовину 592.000 800.000 877.000 148 110 
57 Накнада за регистрацију возила 135.000 150.000 160.000 119 107 
58 Таксе 270.000 400.000 338.000 125 85 
59 Ветеринарске услуге   4.000.000 1.209.000   30 

60 
Трошкови предујма - судски 
извршитељи 549.000 700.000 112.000 20 16 

61 Трошкови огласа 124.000 150.000 141.000 114 94 

  
Свега 31-41 и 43-58 Остали 
пословни расходи 73.820.000 109.094.000 108.262.000 147 99 

  
УКУПНИ ПОСЛОВНИ 
РАСХОДИ 321.094.000 381.814.691 372.080.000 116 97 

59 Затезне камате 27.000 100.000 232.000 859 232 
60 Камате (по кредитима) 1.079.000 2.300.000 1.141.000 106 50 
61 Финансијски трош.(кредит идр.)   1.000.000 104.000   10 
  Негативне курсне разлике     33.000     

  
СВЕГА 59-61 Финансијски 
расходи 1.106.000 3.400.000 1.510.000 137 44 

62 
Губитци по основу расхода по 
попису 187.000   291.000 156   

  
Губ. по основу принудне продаје 
акција 1.322.000         

63 Накнада штете, спорова 285.000 1.000.000 1.026.000 360 103 
64 Остали ванредни расходи 427.000 1.000.000 137.000 32 14 

  
Обезвређење средстава-залиха у 
магацину 1.661.000   146.000 9   

65 Обезвређење потраживања   15.122.000 29.479.000   195 
  Свега 59-62 Остали расходи 3.882.000 17.122.000 31.079.000 801 182 
  УКУПНИ РАСХОДИ 326.082.000 402.336.691 404.669.000 124 101 
  УКУПНИ ПРИХОДИ 329.326.000 403.337.000 410.466.000 125 102 
  I-II ОСТВАРЕНА ДОБИТ 3.244.000 1.000.309 5.797.000 179 580 

  
I-II ОСТВАРЕН ГУБИТАК 
БРУТО           

  Одложени порески приходи           
  Одложени порески расходи 1.812.000 1.000.309 1.366.000 75 137 
  НЕТО ДОБИТАК 1.432.000   4.431.000 309   
   Губитак           

 
4.2.1. Анализе остварених расхода у поређењу са претходном 2017. годином и планом за 
2018. годину 

Укупни расходи у 2018. години су 404.669.000 динара и већи су у односу на планиране 
за 1% , а у односу на претходну годину за 24%. 
 
 Укупни материјални трошкови су 13% мањи у односу на планиране. Највеће уштеде 

остварене код трошкова материјала 43%, гориво за грејање 24%, мазива за 28%, ситног 
инвентара 37%. Потрошња горива је мања за 9% у односу на план и 4% у односу на 
претходну годину. Трошкови резервних делова су 23% већи од планираних, а електричне 
енергије 5%.  

 Трошкови зарада, накнада и осталих личних примања су исплаћени за 3% мање од 
планираних из разлога што је током године било непланираног одлива запослених. 
Већина осталих исплата је у складу са планираним величинама или мање осим код 
трошкова за рад радника ангажованих преко агенције или омладинске задруге где је 18% 
већи трошак. Код непредвиђеног одлива радника није могуће испунити програм рада 
уколико нема радника непосредних извршиоца, зато се мора вршити ангажовање 
извршилаца на овај начин. Као последица одласка неких запослених у инвалидску 
пензију повећан је трошак за отпремнине за чак 88% у односу на план. 
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 Трошкови депоновања комуналног отпада су мањи од планираних за 12%, делом због 
мање количине отпремљеног отпада, а делом због уштеда кроз активност примарне 
селекције отпада. 

 Остали расходи су 82% изнад планираних, а на то је највише утицао велики износ 
исправке потраживања у складу са рачуноводственим политикама предузећа. 

 Сви остали трошкови су у складу са планираним или су мањи од планираних.  
 

Финансијски резултат ове пословне године је позитиван. Остварена је нето добит у 
износу од 4.431.000 динара. На основу одлуке Надзорног одбора, добит ће се распоредити 
тако да се изврши покриће дела губитка из претходних година. 
 
4.3. Преглед реализованих инвестиција у 2018. год. 

 Планом инвестиционих улагања у 2018. години предвиђено је улагање у износу од 
61.517.000 динара и то из сопствених средстава 49.717.000 динара, а из средстава дотације 
оснивача 11.800.000 динара. Како би се реализовала набавка три велика и два мала 
комунална возила из сопствених средстава, извршена је набавка дугорочног кредита у 
износу од 423.288 евра. Реализација планираних инвестиција приказана је у следећој 
табели. 
 
Редни 
број Назив инвестиционог улагања Текућа година - укупно 

План Реализација 
1. Набавка комуналног возила 22 m3 16.600.000 16.420.000 
2. Набавка комуналног возила 12 m3 16.550.000 16.440.000 
3. Набавка комуналног возила 16 m3 14.000.000 13.800.000  
4. Набавка два комунална возила за сакупљање сувог отпада  4.000.000  4.386.000 
5. Набавка опреме-контејнери разни  6.867.000  4.569.000 
6. Набавка опреме- подземни контејнери   3.500.000 3.652.000 

Укупно: 61.517.000 59.267.000 

У извештајном периоду реализовано је у складу са Планом набавки, Одлукама 
Надзорног Одбора и ликвидношћу предузећа укупно 59.267.000 дин. инвестиционих 
улагања.  
 
4.4. Преглед потраживања и обавеза као показатеља пословања 

Преглед потраживања на дан 31.12.2018. год. по врстама услуга 
Ред.
број Корисници 

Стање 
потраживања 
01.01.2018. 

Фактурисано 
у 2018. 

Искњижена 
потраживања 

Наплаћено у 
2018. 

Стање 
потраживања 
31.12.2018. 

Индекс 
6:4 

Индекс 
7:3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Привреда редовно 75.214.684 219.047.741 1.951.077 218.850.338 73.461.010 100 98 

2 Привреда-тужени, 
стечај, екологија 23.751.148 793.945 

 
104.599 689.264 23.751.230 87 100 

3 Грађани - редовно 203.607.872 149.775.975 2.151.216 139.813.505 211.419.126 93 104 

4 Грађани - тужени, 
екологија 3.847.153 426.379 

 
84.401 676.190 3.512.941 159 91 

5 Закуп - редован 9.095.574 26.753.415 310.867 27.284.514 8.253.608 102 91 
6 Закуп - утужени 1.921.553  58.788 418.635 1.444.130  75 

 Укупно 317.437.984 396.797.455 4.660.948 387.732.446 321.842.045 97,72 101 

Пораст ненаплаћених потраживања и решавање питања нагомиланих доспелих 
потраживања иницирао је реорганизацију и повећање броја извршилаца за рад на терену и 
непосредан контакт са корисницима ради контроле задужења, доставе опомена 
корисницима са већим дуговањем, као и склапање споразума о репрограму дуга.  
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Извршена је нова реонизација терена, сачињена је нова форма докумената и убрзан 
ток документације у циљу поједностављења и скраћења процедура контроле, задужења и 
репрограма доспелих потраживања. Ефекти нове организације већ су препознати и 
видљиви кроз интензивно сређивање базе података корисника, склапање споразума о 
репрограму дуга и наплата на основу предлога овлашћеним судским извршитељима.  

Остварен је висок проценат наплате потраживања у односу на фактурисану 
реализацију у 2018. години чак 97,72%, а неопходно је имати у виду просеке од пре 
неколико година када се тај параметар кретао око 80%. Као резултат свих активности око 
наплате потраживања тренутно је смањен тренд раста ненаплаћених потраживања на 1% , 
претходне године је био 4%, а ранијих година од 6-7% годишње. 

Задужење привреде и грађана за услуге изношења и депоновања смећа и наплата 
потраживања по месецима у 2018. години. 

Месец Привреда % 
наплате 

Грађани % 
наплате фактурисано наплаћено фактурисано наплаћено 

Јануар 7.805.028   12.477.639   
Фебруар 7.833.562   12.508.814   
Март 7.837.055   12.518.060   
Април 7.875.474   12.514.454   
Мај 7.904.777   12.515.653   
Јун 8.007.173   12.521.157   
Јул 8.104.922   12.492.743   
Август 8.103.512   12.504.981   
Септембар 8.074.686   12.527.659   
Октобар 8.141.345   12.519.831   
Новембар 8.278.491   12.556.983   
Децембар 8.260.596   12.568.918   

Укупно  96.226.621 93.975.877 97,66 150.226.892 140.489.695 93,52 

Предузеће је учинило велике напоре у 2018.години како би се извршила наплата 
потраживања од корисника наших услуга. Решавањем многих организационих, 
кадровских и техничких проблема (пре свега везано за IT сектор), створени су услови за 
ефикасније праћење наплате, за пружање могућности репрограма потраживања 
корисницима који су из неког разлога каснили у измирењу обавеза по основу пружених 
услуга и на крају као последња мера упућивање предлога за извршење овлашћеним јавним 
извршитељима за кориснике који поред више позива нису показали потребну вољу за 
решавање својих обавеза према овом предузећу. Као резултате активности које су 
предузете у последњем тромесечју 2018.године наводимо да је грађанима који не поштују 
потписане споразуме о репрограму дуга уручено 1135 опомена које су допринеле већој 
наплати за 146% у односу на период пре отпремљених опомена. Почетком 2019.године 
поднето је око 150 предлога извршитељима за кориснике који се нису одазвали на 
опомене. Овај процес би требало да резултира појачаном наплатом тек у 2019.години. 

Друга половина године је обележена појачаним активностима на сређивању базе 
података и ажурирању евиденција, обзиром да наши суграђани још увек нису довољно 
свесни потребе да обавесте ово предузеће о свим променама везано за домаћинство као 
корисника услуга (промена власника по сваком основу- продаја, наслеђе; некоришћење 
стамбене јединице из било ког разлога и слично). 

Током извештајне године, проценат наплате потраживања за услуге изношења и 
депоновања смећа, за кориснике - правна лица је 97,66%, у односу на фактурисано 
задужење, а за кориснике – физичка лица је 93,52%. Наплата потраживања је исказана 
кумулативно за целу годину. 
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Задужење и наплата услуга чишћења и прања јавних површина у летњем програму и 
зимско одржавање по месецима 

Месец Летњи програм % 
наплате 

Зимски програм % наплате фактурисано наплаћено фактурисано наплаћено 
јануар 3.348.761   4.748.504   

фебруар 3.358.629   6.407.924   
март 6.323.072   3.303.002   
април 6.546.447      
мај 7.061.337      
јун 6.793.335      
јул 7.022.683      
август 7.254.393      
септембар 6.476.212      
октобар 6.912.564      
новембар 3.735.212   1.165.638   
децембар 2.467.348   5.351.807   
Укупно 64.832.645 64.832.645 100 23.737.098 23.737.098 100 

Задужење и наплата услуга на пијацама по месецима 
Месец Закуп % 

наплате 
Пијачарина и резервације % 

наплате фактурисано наплаћено фактурисано наплаћено 
јануар 1.844.794   1.373.249 1.373.249 100 
фебруар 2.329.775   1.254.297 1.254.297 100 
март 2.251.924   1.699.895 1.699.895 100 
април 2.156.280   1.569.330 1.569.330 100 
мај 2.186.420   2.359.853 2.359.853 100 
јун 2.194.285   1.823.916 1.823.916 100 
јул 2.210.226   1.587.663 1.587.663 100 
август 2.379.829   1.847.545 1.847.545 100 
септембар 2.214.595   2.683.526 2.683.526 100 
октобар 1.877.498   1.841.237 1.841.237 100 
новембар 2.215.758   1.682.101 1.682.101 100 
децембар 2.263.655   1.337.608 1.337.608 100 
Укупно 25.672.643 24.239.718 94,42 21.060.220 21.060.220 100 

Наплата потраживања за закуп није могла бити исказана по месецима због преласка 
на други софтвер. Наплата пијачарине и резервација извршена је 100%. 
 
ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗА НА ДАН 31.12.2018. године 
 
Ред. 
број Обавезе 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12 2018. индекс 5:4 

1 2 3 4 5 6 
1. ЈКП Дубоко 35.252.000 48.820.000 40.414.000 83 
2. Хелион (за гориво) 3.198.000 3.753.000 3.227.000 86 
3. Корали -Краљево 42.000 1.580.000   
4. Омладинска Задруга Трагач 633.000 1.126.000 626.000 56 
5. ЕПС Снабдевање 828.000 2.149.000 841.000 39 
6. Остали добављачи 8.092.000 4.725.000 5.646.000 119 
7. Обавезе по кредиту 23.300.000 16.736.000 61.334.000 366 
8. Еколошка такса 847.000 1.066.000 1.094.000 103 
9. Неисплаћене зараде  27.781.000 27.438.000 11.661.000 42 
10. ЕЛС (обезбеђење објеката)   1.552.000  
 УКУПНО 99.973.000 107.393.000 126.395.000 118 
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Укупне обавезе на дан израде биланса 31.12.2018. године су за 18% веће у односу 
на 2017. годину. Обавезе према добављачима су углавном мање у односу на 2017.годину, 
али су обавезе по кредитима за набавку основних средстава знатно увећане због набавке 
пет комуналних возила из средстава дугорочног банкарског кредита. Треба нагласити да 
су укупне обавезе према депонији „Дубоко“ смањене за 17%.  

Ефекти повећане наплате потраживања су допринели ажурнијем извршавању 
обавеза према добављачима. Интензивно се ради на наплати потраживања из ранијег 
периода кроз склапање споразума о репрограму дуговања са корисницима наших услуга. 
На основу праћења уплата по споразумима код корисника који не буду поштовали рокове 
наставиће се наплата укључивањем јавних извршитеља. 
 
4.5. Остварен пословни резултат по годинама 
 

Ред. 
бр. Година Добит Губитак 

1. 2007.  3.431.047 
2. 2008.  9.283.000 
3. 2009.  2.646.000 
4. 2010.  4.599.000 
5. 2011.  11.861.000 
6. 2012.  21.145.000 
7. 2013. 897.000  
8. 2014 2.052.000  
9. 2015. 3.444.000  
10. 2016. 1.147.000  
11. 2017. 1.432.000  
12. 2018. 4.431.000  

 
На основу вишегодишњег праћења резултата пословања у ЈКП „Комуналац“ Чачак и даље 
је присутан тренд остварења позитивног финансијског резултата. 
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4.6. Трошкови запослених 

Р. 
бр. Трошкови запослених 

Реализација  
01.01 -

31.12.2017.  
Претходна 

година 

01.01 - 31.12 2018. Индекс  
 реализација 
01.01. -31.12   
план 01.01 -
31.12.2018 

План    Реализација 

1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и 
доприноса на терет запосленог) 102.473.517 103.834.624 103.703.458 100 

2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и 
доприносима на терет запосленог) 141.616.562 148.123.572 142.245.593 96 

3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и 
доприносима на терет послодавца)  166.965.927 174.637.692 169.010.167 97 

4. Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* 237 239 224 94 
4.1.  - на неодређено време 220 221 207 94 
4.2. - на одређено време 17 18 17 94 

5 Накнаде по уговору о делу        
6 Број прималаца накнаде по уговору о делу         
7 Накнаде по ауторским уговорима        
8 Број прималаца накнаде по ауторским уговорима         

9 Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - 
ЈАВНИ РАДОВИ 1.372.633    3.393.881  

10 Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим 
пословима     25  

11 Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора 8.327.000 8.000.000 9.474.000 118 
12 Број прималаца накнаде по основу осталих уговора     22  
13 Накнаде члановима скупштине      
14 Број чланова скупштине      
15 Накнаде члановима управног одбора      
16 Број чланова управног одбора       
17 Накнаде члановима надзорног одбора 567.089 592.596 385.054 65 
18 Број чланова надзорног одбора 3 3 3 100 
19 Превоз запослених на посао и са посла 7.586.075 7.700.000 8.017.000 104 
20 Дневнице на службеном путу  194.000 250.000 242.000 97 
21 Накнаде трошкова на службеном путу 48.000 50.000   
22 Отпремнина за одлазак у пензију 1.114.622  450.431  
23 Број прималаца 5  5  
24 Јубиларне награде 1.808.127 1.134.381 1.076.000 95 
25 Број прималаца  25 18 18 100 
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Р. 
бр. Трошкови запослених 

Реализација  
01.01 -

31.12.2017.  
Претходна 

година 

01.01 - 31.12 2018. Индекс  
 реализација 
01.01. -31.12   
план 01.01 -
31.12.2018 

План    Реализација 

26 Смештај и исхрана на терену        
27 Помоћ радницима и породици радника 6.430.000 11.667.000 11.184.220 96 
28 Стипендије       

29 Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким 
лицима   3.000.000  2.459.000  82 

 
 Током 2018. године све обавезе према запосленима су измирене на време, као и у роковима и износима који су у складу са 
Колективним уговором предузећа. 
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Број запослених радника по месецима у 2018. години, на бази часова, са упоредним 
показатељима из претходних година 

Број запослених на бази стања 
По 

месецима 
2012. 

година 
2013. 

година 
2014. 

година 
2015. 

година 
2016. 

година 
2017. 

година 
2018. 

година 
Индекс 

2018/2017 

Јануар 287 274 253 242 233 225 232 103 
Фебруар 287 273 250 239 233 225 228 101 
Март 287 272 250 239 230 226 228 101 
Април 287 270 248 240 230 224 223 100 
Мај 288 270 248 240 228 230 224 97 
Јун 286 269 247 239 228 230 225 98 
Јул 286 266 245 239 228 232 223 96 
Август 284 266 245 238 228 239 222 93 
Септембар 283 264 243 238 227 237 219 92 
Октобар 285 265 243 237 225 239 221 92 
Новембар 282 264 243 237 225 238 222 93 
Децембар 287 277 263 243 225 235 217 92 
Просек 269 285 268 246 228 232 224 97 

Просечан број запослених радника у 2018. години на бази стања износи 224 и за 3% је 
мањи у односу на претходну годину. 
Р. 
б. Опис 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2018/ 

2017. 

1. 
Прос. број 
запосл. на 
бази стања 

277 261 246 239 228 227 222 98 

2. 
Просечна 
месечна 
нето зарада 

30.448 32.581 32.322 30.918 31.726 38.094 38.670 101 

3. 

Просечна 
месечна 
бруто 
зарада 

42.079 44.923 44.998 42.481 43.611 52.649 53.524 101 

 
Просечна нето зарада исплаћена у 2018. години износи 38.670 динара, а бруто 53.524 
динара. Број запослених за које је исплаћена зарада на крају године износи 222.  
 
 
 

На бази часова рада 
По 

месецима 
2012. 

година 
2013. 

година 
2014. 

година 
2015. 

година 
2016. 

година 
2017. 

година 
2018. 

година 
Индекс 

2018/2017 
Јануар 282,14 272,94 249,35 244,27 220,60 224,13 232,91 104 
Фебруар 269,48 267,42 243,28 237,34 228,48 220,48 226,89 103 
Март 275,83 259,05 238,73 241,77 228,78 196,66 220,37 112 
Април 280,74 265,70 246,18 242,49 216,81 214,24 224,24 105 
Мај 284,30 268,87 241,51 233,41 222,82 232,84 226,11 97 
Јун 272,86 252,37 246,72 241,32 223,74 219,20 216,32 99 
Јул 281,72 264,40 249,12 242,29 215,29 232,20 221,91 96 
Август 283,14 254,98 238,13 229,82 242,21 236,67 233,09 98 
Септембар 269,07 257,40 244,20 238,63 234,38 226,42 210,61 93 
Октобар 280,94 260,74 245,34 241,37 213,20 236,36 224,22 95 
Новембар 280,94 252,33 231,13 236,84 221,46 227,46 213,88 94 
Децембар 263,19 257,65 245,88 237,65 216,69 226,85 209,66 92 
Просек 277,03 261,15 243,30 238,93 224,00 226,83 221,69 98 
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4.7. Служба за рад са корисницима услуга на терену  

Због решавања питања великих доспелих потраживања, од преко 200 милиона 
динара код грађана приступило се реорганизацији рада службе. Као три основна услова за 
ефикасан и ефективан рад Службе препознати су: 

 службеници на терену (наплаћивачи); 
 документација (форма); 
 ток документације (време). 
Преласком 7 запослених из других Радних јединица предузећа повећан је број 

службеника на терену за непосредан контакт са корисницима ради контроле задужења, као 
и склапања споразума о репрограму дуга. Реорганизацијом реона скратило се време поделе  
рачуна привреде на три дана (за 50%), а обрачуна за грађане на десет дана. 

Такође, урађене су промене у форми и току документације у предузећу ради 
поједностављења и скраћења процедура контроле задужења корисника и репрограма.  

Наиме, форма документа која регулише задужење сведена је на блок записника у 
три примерка, од којих један оверен и потписан примерак корисник добија на лицу места, 
један остаје у блоку, а један се следећег дана предаје и реализује у бази података предузећа.  

Форма споразума о репрограму је такође сведена на блок у три примерка од којих 
један оверен и потписан примерак корисник добија на лицу места, један остаје у блоку, а 
један се следећег дана предаје и реализује у књиговодству предузећа. 

По насталим променама уручено је 1.135 опомена корисницима који дугују по 
споразуму о репрограму дуга, склопљено је нових 475 споразума о репрограму дуга у 
укупној вредности од 10.090.878,98 динара.  

Током године ова служба је поред рада на ажурирању корисника на терену (одјаве, 
пријаве, пренос на другог корисника и др.) извршила поделу 28.374 рачуна за правна лица, 
а за физичка лица 97.733 обрачуна.  

ЈКП „Комуналац“ активно врши праћење, ажурирање и усаглашавање адреса 
корисника са Адресним регистром, који је прописала Република Србија. Све промене 
података које су урађене у књиговодственом програму евидентиране су и обрађене у GIS-у. 
Архивирању сваког адресног податка претходи провера истог на порталима „Геосрбије“, 
Катастра непокретности и на сајту ЈП „Пошта“ Србије. 

До сада је у ГИС-у уцртано 7.881 објеката са проверено тачним подацима. Oд овог 
броја у домену колективног становања налази се 600 објеката са 2.628 корисника. 
Пословних објеката има 619, а породичних кућа 7.093. Укупан број корисника (физичка 
лица) је 9.721. 
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5.3AKJbYTIAK

JKII ,,KolryuaJrarlti o6aeJEa: Br,rrtre Kor\,r).HirJrHr.rx Aenarudcrr.r tsrBpberrax O.{Jr).KoM o

ocur,rBarby rpeAy3eha. llpeaysehe rocJryje rra Br{me nokaquja ca BehuM 6pojeu 3arIocJIeHIax, Irrro
y snarnoj Mepr,r orexaBa KBirJrlrreruo pynonofer*e, :urartxpalbe, peanrasaqujy LI KoHTpoJIy

r43Bprtrema paIHHx 3a,{arilKa. Iloeepenu [ocJroBLI, npegnra$eru{ ITJIaHoM [ocJloBarba sa 2018.

loAlrHy cy r,r3BpmeHrr KBanprrerHo r{ y 3aAar}rM poKoB}IMa. Pea-nrgosaH je nenaru 6poj pa4HHx

3a4arana ra orepaquja y oKBlrpy noBepeHrrx 4enarnodtra, roje 3aAoBoJbaBajy uorpe6e rpafana.
flpegysehe je roxoru rasrermajne roruafe 6urro vtzloxeHo pa3m{rII{TI{M rrocJIoBHI{M pu3}IIII4Ma:

Tplrfl,rrrrHoM pH3HKy, SunancujcxoM prd3r{Ky, KpeAurHoM pI,r3[IKy, prI3HKy JrlrKBHAHocrt4 fl Apyrmrv,

nocJroBHHM pkt3t4\t4Ma.Ilpeaysehe je l.npanrsaJto pr{3I,IKoM JMKBI4AHooT}I oApxar,alytttt rotpe6ue
HoBqaHe pesepre, npaher+ervr [JlaHr,rpan]rx 11 crBapHlrx HoBtlaElrx roKoBa rt oApxaBarbeM o.{Hoca

npanrana ipuuaucujcrcx cpeAcraBa u .uocreha o6asesa, xpos uexarilrcMe rlpeAnulene nocJIoBI{oM

ilonr4T[KoM lr uacroja-uo je 4a r4cilyfLaBa Aocrlene o6asese.
Tercyhe fiocnoBa]be roKoM roAHHe uraje 6uno y[poxeHo, a o6aeege [peMa 4o6anruawtma

cy r[3MdptrBane yrJraB]ron{ y cr$ra,qy ca yroBoper{rnr.qocueheu.. Hotrrmrarrrr rrcHgc irorpaxlrnama
og lroplrcuuKq fipe rrcBprtreHe lrcrpaBre npe4nocru, iactoju ce o,4 nenuror 6poja uojegrana.*rux
rorparruBirrba. florpe6a parlr4oHirJrr.rsaquje nocnoBarta Ia ogpelena IIpHBpeAHa Kperatsa cy ce

genrEuu.*io oApa3lrJra Ha rrocJroBarbe, orpaHr,rqelbe ynaraBa. y ocIIoBIIa cpeAcTBa lI Macy 3apa.4a

sanocnerllrx. Onaxna Kperarba cy AoHeKJre y6naxena opjenrauujoM MerauMelrra rlpeAy3eha na
npojerrno nnaHr4paft,e, npeAy3[rMame' Mepa Ha yETeAH vr pauaoHarm:aquju ' rpollxoBa,
rpey3uMarry ApyIHx neJraruocrr{, rpomfipemy odyxnara p1ila \r clt. llogurnyra je eSnracuocr
cpe.ucraBa.u ncxopuruherre Karraqurrera ys ymreAy errepruje. Melytur,r, ocHoBHa cpeAcrBa ce

:6or upapole flocna y6psano rporue r saxresajy cmnno nojauano o4pxaBarre lr o6rraeJsaube, a

caMritM TI1IM [I'yuehaue rporxKoBe. ' '

I4neecrrur";;';;;;;;cr je 6ntra r{HreH3I,IBHa y cruIaAy ca norpe6arvra mupena

AenarHocrra. O6es6eferLe cpeAcrasaje rr3Bp[reHo rc AyropotlHor 6auxapcKor KpeAura, AeJIoM H3

teryher flocJroBarba, a ,qeJroM r,r3 cpe.qcraBa ocHuBatra lpaaa rla.nca. Ilpe4ysehe je sa 2018.
roAr{Hy irpeABnAeno u peaJrr43oBano' Ha6amy ao6aFa E ycn}'ra',Treolxo.{HvIx 3a HeoMeTa.Ho

(bynrflruoHrlcurrre r.r Bpruerbe cBr{x AeJrarHocrr,r y npeAy3ehy. floce6Ha rlaxma nocneheHa je
6es6eAnoc'ri u 3ApaBJEy na paAy cBr4x 3anocJreHllx. 3auocneuuua je npyNeHa cBa vroryha
comagaprraiuouoh y cu:ryaqujaua 6orrecrra paAHr.rra,. fi.nu wranoBa rbrlxoBe ylxe rlopoAIaqe. Epoj

Aana 6orionama y o,qEocy Ha pa,qEe gane je nonehiur,'MaIa je y KopenaqEu ca cTapocHoM

cTpyrcrypoM.'', Behuna 3afrocJrenux je 'twvana nosI,rTI,IBaH oArroc rpeMa upegy:ehy. PaAna

.ducqnunnna ra o6anrarbe parHlax 3aAaraxa pIAe y3na3rrolr nrarujou.
Ha ocuory,r{3Jroxerror, Mo}Ke ce fisryhu olrrrrl,r 3aKJEf{aK aa je .IK[I l,Kouynaaaqo'9aqax

rloBepene KoMyHirJrHe ''Aelarnocrn r,r3Bprtrr{Jro y rrorrlyuocrrl, oAtoBopr{o vt KBaJIurQTIro.

Pesyrrrarra ra rroKa3areJbr,r rrcKa3aHr,r Kpo3 HaBeAeHe aHilJru3e rlocJloBarba paAlrr.rx je4tnuqa
yKa3yjy Ha pa3rroBpcuocr r,r MHorrrrBo o6asrsenr.rx paAHIl4 3a4fata,ra, rra Br.IxoB KBuuIrITer, arxvr
rrepcrreKTrrBe ,{aJber paAa Ia pa:noja. ' '
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