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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 хемије, представник оснивача, и  
Богољуб Радисављевић, мастер инжењер за индустријски менаџмент, представник 
запослених. 

 
У припреми седница Надзорног одбора 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, представници репрезентативних синдиката („Независност“ и 
„Самостални“ синдикат) и известиоци по појединим тачкама дневног реда. 
 

У извештајном периоду од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године одржано је 
укупно 18 (осамнаест) седница Надзорног одбора (од 133. седнице до 150. седнице). 
 
Преглед важнијих одлука: 
 Доношење Одлуке о исплати накнаде штете запосленима у висини неисплаћене 

разлике годишњег одмора, регреса и топлог оброка у 2015. години; 
 Доношење одлуке о усвајању извештаја о попису имовине и обавеза са стањем на 

дан 31.12.2019. године; 
 Доношење одлуке о обезвређивању некретнина због некоришћења; 
 Доношење Правилника о изменама и допунама Правилника о рачуноводству; 
 Доношење одлуке о исправци потраживања; 
 Доношење одлуке о технолошком вишку; 
 Доношење одлуке о издавању у закуп слободних пијачних места за 2020. годину; 
 Доношење одлуке о усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 

2019. годину; 
 Доношење Одлуке о расподели добити;  
 Доношење одлуке да се не обрачунава законска камата  корисницима услуга за март 

и април месец 2020. године;    
 Измена и допуна Плана набавки за 2020. годину; 
 Доношење Правилника о изменама и допунама Правилника о набавкама; 
 Доношење одлуке о условима, начину и поступку за отпис потраживања од 

корисника услуга;   
 Доношење одлуке о продаји основних средстава путем лицитације; 
 Усвајање измена и допуна Извештаја о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. 

годину са мишљењем ревизора; 
 Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. годину, 

донетог на 131. седници Надзорног одбора 16.12.2019. године под бројем 131/2;  
 Измене Програма коришћења буџетске помоћи за 2020. годину, донетог на 131. 

седници Надзорног одбора  16.12.2019. године под бројем 131/2.1; 
 Доношење Програма сакупљања комуналног отпада за период 01.01-31.12.2021. 

године;   
 Доношење Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене за период 

01.01–31.12.2021. године; 
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 Доношење Програма рада Р.Ј. „Зоохигијена“ за 2021. годину; 
 Доношење Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2021. годину; 
 Доношење Програма коришћења буџетске помоћи за 2021. годину; 
 Доношење одлуке о проглашењу запослених технолошким вишком; 
 Измена Пословника о раду Надзорног одбора; 
 Доношење Правилника о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и   
 усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем ЈКП „Комуналац“ Чачак; 
 Доношење Плана јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним набавкама не   
 примењује за 2021. годину; 
 Доношење одлуке о расходу основних средстава и ситног инвентара; 

 
1.2. Директор 

Послове директора у 2020. години обављао је др Петар Домановић. У наведеном 
периоду обавио је следеће важније задатке: 
 
 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; 
 завршне активности на припреми реализације Пројекта санације, затварања и 

рекултивације несанитарне депоније - сметлишта „Прелићи“ Чачак, прва фаза.  
 наставак примене програмског пакета д.о.о. „DOCUS“ Чачак, у циљу стварања 

предуслова за квалитетније рачуноводствено праћење пословања предузећа;  
 регулисање спорних односа у пословној сарадњи са ЈКП „Дубоко“ и усаглашавање 

узајамних обавеза; 
 организација рада у вршењу услуге и наплати изношења смећа на сеоском подручју; 
 провођење урбанистичких и правних активности на прибављању документације и 

ангажовање извођача радова у поступку постављања подземних контејнера; 
 активности на унапређењу процеса примарне селекције отпада на територији Града 

Чачка; 
 успостављен је Система финансијског управљања и контроле у предузећу; 
 предузете су радње на имплементацији  Интегрисаног менаџмент система (ИМС);   
 29. септембра 2020. године, након претходно поновљених свеобухватних 

унутрашњих контрола свих процеса рада у радним јединицама „Јавна хигијена“, 
„Пијаца“, „Одржавање“ и „Зоохигијена“, ЈКП „Комуналац“ су од стране експертског 
тима и од стране овлашћеног сертификационог тела, YUQS из Београда, уручени 
сертификати ИСО 9001 – за менаџмент квалитетом и ИСО 14001 – за менаџмент 
животном средином. Такође, предузећу је поред домаћих, уручен и престижни 
међународни IQNet сертификат за провераване системе менаџмента; 

 
Активности током ванредног стања: 
 
 Организација рада у ЈКП „Комуналац“ Чачак током 2020. године, прилагођена је 

новонасталим условима узрокованим појавом вируса COVID-19, у складу са 
Уредбом о организовању рада послодаваца за време ванредног стања бр. 110-
2517/2020 од 15.03.2020. године; 
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Специфично у обављању делатности у том периоду било је: 
 повећање обима посла због активности на пословима дезинфекције;  
 повећање количина комуналног отпада узрокованог  повећањем количина кућног 

отпада; 
 повећање количина  комуналног отпада добијеног третманом и превођењем 

медицинског отпада у комунални; 
 повећана активност на електронској достави фактура; 

 
Током ванредног стања запослени на административним пословима, чија природа 

посла дозвољава рад од куће упућени су решењем директора на рад од куће. У складу са 
препоруком Владе Републике Србије, запосленима који су због хроничних обољења или 
година живота сврстани у ризичне групе, омогућено је коришћење годишњег одмора из 
2019. и 2020. године. 
 

Због актуелне  забране запошљавања  у јавном сектору током 2020. године, на 
пословима где је због новонастале ситуације постојала потреба за извршиоцима, исти су 
ангажовани путем агенције за запошљавање.  

У складу са важећим законским нормама и подзаконским актима спроведене су све 
прописане мере на спречавању даљег ширења вируса COVID-19. И поред  предузетих мера 
током новембра и децембра месеца 2020. године већи део запослених на административним 
пословима одсуствовао је са рада због обољевања или наложених мера изолације. Овим 
запосленима, у складу са одредбама Анекса IV Посебног колективног уговора за јавна 
предузећа у комуналној делатности на територији републике Србије („Сл. гл .РС“, бр. 
142/2020), исплаћена је надокнада за време одсуства са рада у износу од 100%.  
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2. СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 2.1. Р.Ј. „Чистоћа“ 

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

и других објеката до Трансфер станице, која се налази у зони бивше депоније 
„Прелићи“ и истовар возила директно у роло контејнере, који су у власништву 
ЈКП „Дубоко“; 

 Прикупљање и допремање „сувог“ отпада из установа, школа и вртића као и 
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, који су у власништву ЈКП „Дубоко“; 

 Извлачење фекалија и отпадних вода 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 и грађевинског отпада (шута), 
његово одвожење и безбедно одлагање, на предвиђено место; 

 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 верске 
празнике: Божић и први дан Васкрса).  

 
У току 2020. године, наведене услуге пружане су за преко 27.000 домаћинстава и 

2.700 предузећа и предузетника. Услуга се вршила свакодневно на градском подручју, као и 
у 56 сеоских месних заједница по тачно одређеном распореду који се одвијао по данима у 
недељи (распоред се доставља уз Програм пословања, а налази се и на сајту Предузећа). 

План и програм за 2020. годину Р.Ј. „Чистоћа“ извршила је са 83 запослених: 50 
радника (од тога 23 ангажованих преко Агенције), 27 возача (од тога 5 ангажованих преко 
Агенције), 1 службеник за заштиту животне средине, 2 диспечера, 1 координатор за мокар 
отпад, 1 организатор рада за суви отпад и 1 управник. 

За обављање примарне делатности употребљавано је више врста 
специјализованих возила. Рад се обављао са више аутосмећара капацитета од 7 до     
23 m3 којима је сакупљан 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, затим 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, кабастог и 
грађевинског 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 
(кипера и смећара). 

Радним данима, просечно 20 екипа је радило на сакупљању мокрог и сувог отпада, 
док је викендом поменуту делатност обављало најмање 5 екипа, кроз рад у две смене, тако 
да смо свакодневно присутни на улицама града од 0600 до 2200 часа. По указаној потреби и 
ван наведеног времена. 
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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. 

Један од већих проблема у организацији рада са којим се ова радна јединица, током 
извештајног периода, сусретала је, недостатак празних роло контејнера на Трансфер 
станици. Ово даље значи да нам остају пуни камиони са отпадом, пуни контејнери и канте 
код корисника. Самим тим потребан нам је додатни напор како би се превазишао настали 
проблем (прековремени рад, додатне екипе, понекада и рад у ноћној смени и сл.). 
 
 
Утицај епидемије на Програм рада у Р.Ј. „Чистоћа“ 
 

Од момента када су кренуле да се уводе и спроводе прве мере у Републици Србији у 
циљу превенције и заштите од корона вируса, запослени у Р.Ј. „Чистоћа“ поштовали су и 
примењивали све прописе и препоруке (ношење заштитних маски и рукавица, прописна 
дистанца, редовна дезинфекција површина и возила са средством натријум хипохлорит). 

У складу са мерама Владе Републике Србије и увођењем ванредног стања у земљи а 
у циљу сузбијања ширења вируса Covid-19, Предузеће је донело Упутство по којем је 
организован рад запослених и у Р.Ј. „Чистоћа“. 

Сви запослени старији од 60 година нису радили (користили су прерасподелу или 
годишњи одмор). Број запослених у канцеларијама смањили смо на минимум (коришћење 
годишњег одмора или рад од куће), тако да смо у том стадијуму епидемије радили са око 
65% капацитета.  

Највећи проблем представљало нам је укидање градског превоза, па смо били 
принуђени да организујемо сопствени превоз запослених за долазак и одлазак са посла. 

Што се тиче утицаја епидемије на Програм рада за 2020. годину, у највећем делу се 
огледа у паду количине сувог отпада и амбалажног стакла, као и код извлачења и 
депоновање фекалија правним лицима. 
 
Извршене услуге у 2020. години у односу на План за 2020. годину: 
Ред. 
број Опис Планирано 

за 2020. 
Реализовано 

у 2020. Проценат 

1. Изношење и депоновање комуналног 
отпада (градско и сеоско подручје) 31.000 t 33.296,88 t 107,40 

2. 
Изношење и депоновање комуналног 
отпада са сеоског подручја 5.000 t 6.500 t 130 

3. 
Учешће комуналног отпада са сеоског 
подручја - % у укупној количини 19,35% 19,52% - 

4. 
Извлачење и депоновање фекалија 
физичка лица 300 радних сати 404,5  радних сати 134,83 

5. 
Извлачење и депоновање фекалија 
правна лица 250 радних сати 179,5 радних сати 71,8 

6. Чишћење дивљих депонија 1500 m3 2816 m3 187,73 
7. Чишћење таложника сливника 2600 ком 2264 ком 87,07 

8. 
Пропирање одводних цеви са 
водом под притиском 10 ком 26 ком 260 

9. Чишћење шахти 15 ком 24 ком 160 

10. 
Чишћење решетки постављених по 
ширини улице 100 m 56 m 56 

11. Израда и постављање сливних решетки 15 ком 8 ком 53,33 
12. Сакупљање сувог отпада 3.000 t 2.549,06 t 84,96 
13. Сакупљање стакла 80 t 40 t 50 
14. Сакупљање грађевинског отпада 180 t 220 t 122,22 
15. Сакупљање кабастог отпада 140 t 180 t 128,57 
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У току 2020. године спроведена је пролећна акција сакупљања и одвожења чврстог и 
кабастог отпада за кориснике из градских и приградских месних заједница, постављањем 
контејнера запремине 5 и 7 m3, у које је одлаган наведени отпад, као и ангажовањем 
одговарајућих наменских возила. Спровођење ове акције је услед епидемије и увођења 
ванредног стања померено из месеца априла, па је реализовано у јуну. Након наведене 
акције прикупљено је преко 250 m3 отпадног материјала.  

Позиције 7, 8,  9, 10. и 11. у датом прегледу су реализоване у складу са планираним 
средствима у целости.  
 
Изградња подземних контејнера:  

Р.Ј. „Чистоћа“ своју основну делатност обавља у циљу очувања и заштите животне 
средине. Из сопствених средстава смо финансирали набавку и уградњу 2 подземна 
контејнера, на локацији 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 првој половини године уграђена су и стављена у функцију 2 подземна 
контејнера (од 3 m3), у ул. Браће Глишића (код такси станице).  

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. Овим потезом смо појачали техничко уређење изношења и 
депоновања смећа са сеоског подручја. Град Чачак је финансирао изградњу рециклажних 
платоа (грађевинско – браварски радови) као и набавку више врста контејнера. У 2020. 
години изграђено је и стављено у функцију 12 рециклажних платоа, и то: МЗ Јездина, МЗ 
Атеница, МЗ Бањица, МЗ Премећа, МЗ Качулице, МЗ Горичани, МЗ Бечањ, МЗ Мрчајевци, 
МЗ Доња Горевница, МЗ Станчићи, МЗ Прељинска Балуга и МЗ Соколићи. 

Рециклажни плато је ограђен простор у коме су смештени типизирани 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 на месту настанка, из куће сваког појединца. Примарна селекција се 
врши у сваком домаћинству, са циљем да грађани допремају већ класификовани отпад на 
рециклажни плато, где исти смешта у адекватне посуде.  

Од првобитне 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 2020. године је 376.588 за домаћинства, за привреду и учешћа у 
акцијама.  

Чишћење дивљих депонија вршило се по налогу ЈП „Градац“ или Комуналне  
инспекције на територији више приградских и сеоских месних заједница из планских 
средстава опредељених буџетом Града Чачка за 2020. годину.  

Услугу сакупљања отпада из индивидуалних стамбених објеката и стамбених зграда, 
као и приградских и сеоских насеља, вршена је 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.  
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Број и врста посуда за изношење отпада у 2020. години: 
Врста посуде Број 

нетипизиране посуде и типске канте 0,08 m³ 5.030 ком – индивидуална домаћинства 
пвц канте 0,12 и 0,14 m³ (зелена и плава) 11.380 ком – индивидуална домаћинства 
контејнери 1,1 m³ 1.230 ком – индивидуална домаћинства и кол. ст. 
контејнери 1,1 m³ 189 ком – привреда и правна лица 
контејнери 5 m³ 22 ком – кућни савети 
контејнери 5 m³ 4 ком – за ромска насеља 
контејнери 5 m³ 180 ком – привреда и правна лица 
контејнери 7 m³ 74 ком – сеоско подручје 
контејнери 1,1 m³ 596 ком – сеоско подручје 
контејнери 5 m³ 10 ком – сеоско подручје 
подземни контејнери 5 m³ 4 ком – колективно становање 
подземни контејнери 3 m³ 32 ком – колективно становање 
мрежасти контејнери 175 ком – примарна селекција 

Реализацију програма рада за послове прикупљања и допремања комуналног отпада 
са градског и сеоског подручја (мокар отпад), извлачења фекалија и одржавања 
атмосферске канализације, чишћења дивљих депонијa, извршили смо са расположивим 
специјалним комуналним возилима: аутосмећарима, аутоподизачима, кипером, грајфером, 
утоваривачем и фекалном цистерном, која су приказани у следећој табели. 
 
Преглед возила којима су вршене услуге: 

Ред. 
бр. 

Рег. број 
возила Тип Намена Снага 

(кw) Год. Носив.  
(кг) 

Запремина 
бубња 

Произвођач 
надоградње 

1. ČА 043 XP Mercedes 12 13 Аутоподизач 88 1998. 6.900 / Ватроспрем 
2. ČА 078 CB 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. ČA 062 EM Iveko daily Смећар 107 2015. 1.900 СМ 7 Ватроспрем 
10. ČA 110 AJ Iveko daily Смећар 132 2019. 1.850 СМ 7 Атрико 
11. ČA 110 AG Iveko traker Кипер-грајфер 243 2019. 8.540 / Атрико 
12. ČА 100 KH Iveco traker Смећар 228 2006. 10.420 СМ 20 Фарид 
13. ČА 103 LZ Iveko traker Смећар 228 2006. 10.600 СМ 20 Фарид 
14. ČA 061 XT Iveko stralis Смећар 243 2011. 12.000 СМ 20 Ресор 
15. ČA 089 LA Iveko stralis Смећар 243 2018.    10.760 СМ 22 Атрико 
16. ČA 088 OE Iveko kargo Смећар 205 2018.   6.400 СМ 16 Атрико 
17. ČA 088 ZF Iveko kargo Смећар 205 2018.      4.140 СМ 12 Атрико 
18. ČА 092 KH Iveko kargo Кипер 176 2006. 6.540 / Орама 
19. ČА 031 КО Mercedes 12 13 Фек. цист. 96 2002. 5.740 CM 5 Ватроспрем 
20. ČA AAČ 67 Hidromec Утоваривач 74 2013. / /  

У 2020. години предузеће је из сопствених средстава извршило ремонт надградње на 
возилу ФАП 16.20 – смећар. Евидентан је недовољан број возила мањих габарита 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 2 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. 

Предузеће је из сопствених средства у кругу Р.Ј. „Чистоћа“ извршило уклањање 
ивичњака дуж комплетног паркинга као и асфалтирање косе равни на тој деоници са  
санацијом ударних рупа и осталих оштећења. Овим потезом смањићемо оштећење гибњева 
на возилима. 
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У 2020. години у буџету Града Чачка, са позиције екологије и заштите животне 
средине, обезбеђена су средства за: 

- 78 поцинкованих контејнера капацитета 1,1 m3 за „мокар“ отпад; 
- 30 поцинкованих жичаних контејнера капацитета 1,1 m3 за „суви“ отпад; 
- 7 металних контејнера капацитета 7 m3 за „мокар“ отпад; 
 

За потребе рада и реализације плана активности ове радне јединице предузеће је извршило 
набавку:  

- 100 поцинкованих контејнера капацитета 1,1 m3 за „мокар“ отпад. 
- 2 подземна контејнерa запремине 3 m3. 

 
  Преглед прикупљеног и предатог „мокрог“ комуналног отпада на регионалну депонију 
„Дубоко“ (у тонама): 

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 1.999,58 53,22 4,68 212,16 2.269,64 2.351,62 
Фебруар 1.931,54 51,48 10,64 203,36 2.197,02 2.161,02 
Март 2.211,82 60,54 5,64 188,92 2.466,92 2.448,04 
Април 2.440,68 57,34 4,08 122,40 2.624,50 2.555,68 
Мај 2.555,72 73,92 8,12 219,68 2.857,44 2.869,68 
Јун 2.536,26 69,96 6,46 216,38 2.829,06 2.913,06 
Јул 2.830,98 76,84 6,90 224,30 3.139,02 3.047,84 
Август 3.001,68 86,10 8,80 179,38 3.275,96 3.299,08 
Септембар 2.806,96 73,56 8,84 234,08 3.123,44 3.132,56 
Октобар 2.817,62 72,54 8,84 188,08 3.087,08 3.038,76 
Новембар 2.564,52 70,54 8,12 73,40 2.716,58 2.699,02 
Децембар 2.571,28 65,32 5,42 68,20 2.710,22 2.663,00 

Укупно: 30.268,64 811,36 86,54 2.130,34 33.296,88 33.179,36 
 
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, која се од 
корисника преузима једном седмично и путем мрежастих контејнера запремине 1,1m³ који 
су постављени уз контејнере за „мокар“ отпад, као и у школама, вртићима и бањама. 
Пражњења контејнера одређено је распоредом који се одвија по данима у недељи (распоред 
се доставља уз Програм пословања, а налази се и на сајту Предузећа). 

Сакупљање амбалажног отпада, старог папира, картона, фолије, стакла и осталог 
рециклабилног материјала, вршено је помоћу специјализованих комуналних возила, која су 
приказана у следећој табели. 

 Овде бележимо приметан пад количине „сувог“ отпада, а као највећи узрок је 
епидемија вируса Covid-19, која је за последицу имала увођење разних мера од стране 
Владе Републике Србије (ванредно стање, онлајн настава, забрана организовања прослава, 
скраћено радно време угоститељских објеката и др.). 
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Преглед возила којима се сакупљао примарно селектовани отпад: 
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 105 ZJ 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 AAA 03 IMT 549 Трактор 2004.                    / 
6. ČA 02 AAA IMT 635 Тр. приколица 2008. 3.500 
7. Радно возило Toyota Виљушкар 2003.                   / 

 
Преглед сакупљеног и предатог „сувог“, кабастог и грађевинског отпада по месецима: 

Месец 
ЈКП 

„Комуналац“ 
(kg) 

ЈКП „Дубоко“  
(kg) 

Амбалажно 
стакло  
(kg) 

Кабасти отпад 
(kg) 

Грађевински 
отпад 
(kg) 

Јануар 228.160 25.680 3.900 5.900 10.900 
Фебруар 204.180 21.460 1.900 6.200 9.200 
Март 232.220 37.600 2.700 14.900 19.900 
Април 194.900 48.940 3.200 15.700 20.700 
Мај 225.940 45.800 3.700 18.400 21.400 
Јун 255.880 29.940 4.000 18.800 20.800 
Јул 262.920 33.540 4.200 18.900 20.900 
Август 255.140 70.260 4.100 18.200 22.200 
Септембар 242.280 40.280 4.400 21.600 23.600 
Октобар 190.460 30.640 3.400 18.000 20.000 
Новембар 120.380 52.040 2.000 15.300 17.300 
Децембар 136.600 60.320 2.500 8.100 13.100 

 Укупно 2.549,060 496,50 40.000 180.000 220.000 

Сакупљање стаклене амбалаже обављало се на подручју града, приградских насеља 
и неколико месних заједница на сеоском подручју. Кесе за стаклену амбалажу су се делиле 
приликом преузимања пуних кеса, по систему замене. Највећим делом стаклена амбалажа 
је преузимана од угоститељских објеката. Преузета стаклена амбалажа довожена је и 
одлагана на одређено место на Трансфер станици, где се даље вршио истовар у роло 
контејнер (запремине 32 m³). Сакупљену стаклену амбалажу одлагали смо на трансфер 
станицу у посебно одвојене контејнере за стакло. И овде, услед епидемије бележимо 
приметан пад количине отпада. 

Услуге сакупљања кабастог отпада из домаћинстава реализоване су у сарадњи са 
председницима месних заједница и по позиву грађана. Сакупљање кабастог отпада вршено 
је комуналним возилом кипер и трактором. Сакупљени отпад лагерован је на одређено 
место у кругу предузећа, где се вршило расклапање, а потом уситњавање (дробљење) истог. 
Добијени материјал коришћен је за грејање просторија у Р.Ј. „Одржавање“.  

Сакупљање грађевинског отпада вршено је путем контејнера од 5 m³ или 7 m³, 
киперима и тракторима. Овај отпад по одобрењу ЈКП „Водовод“ одлаган је на простору 
будућег „постројења за пречишћавање отпадних вода“ у Прелићима. 

 
Сакупљање отпада на сеоском подручју: 
 

У овом тренутку на сеоском подручју је постављено 631 контејнер од 1,1 m3, 10 
контејнера од 5 m3 и 70 контејнера од 7 m3 за одлагање комуналног отпада.  Постављено је 
34 рециклажна платоа са контејнерима за „мокар“ и „суви“ отпад ради селектовања отпада. 

Од 58 месних заједница  на сеоском подручју у потпуности је обухваћено 12 месних 
заједница (Прељина, Прислоница, Балуга Љубићска, Коњевићи, Ракова, Соколићи, 
Станчићи, Доња Трепча, Мојсиње, Балуга Трнавска, Виљуша, Овчар Бања). 
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Корисници из наведених М.З. су пописани, унети у базу података за наплату услуге и 
активирани ради наплате извршене услуге.     

Укупно 15 месних заједница су пописане, али нису у потпуности створени технички 
услови за активирање пописаних корисника због недостатка посуда (контејнера). У 7 
месних заједница услугу прикупљања комуналног отпада врши ЈКП „Моравац“. 

У преосталим месним заједницама (24) није извршен попис, нису створени технички 
услови за  задужење корисника. 

Тренутни капацитет сакупљања и транспорта отпада са сеоског подручја обављају 
два возила са 6 извршилаца. 

Услуга преузимања и транспорта комуналног отпада се редовно врши према 
приложеном прегледу домаћинстава на сеоском подручју у свим сеоским М.З. 

Програмом пословања за 2021. годину, из сопствених средстава планирана је 
набавка 100 контејнера од 1,1 m3 за „мокар“ отпад и 100 мрежастих контејнера за селекцију 
комуналног отпада („суви“ отпад) за замену контејнера на  градском подручју и проширење 
на сеоском  подручју и успостављање потпуних техничких услуга за активирање пописаних 
корисника у неким од 15 наведених М.З. Такође је планирана и набавка једног мањег 
комуналног возила. Набавком новог возила ослобађа се једно возило већег капацитета из  
флоте возног парка за сеоско подручје. Самим тим планирано је и кадровско повећање 
броја извршилаца (возач и два радника). 

 
Преглед пописаних домаћинства и техничка опремљеност на сеоском подручју: 

Ре
д.

 б
р.

 

Месна 
заједница 

до
  1

00
 m

2  

од
 1

01
 д

о 
20

0 
m

2  

П
ре

ко
 2

01
 m

2  

Број 
попис. 

корисни
ка 

Укупно 
m2 НАПОМЕНА 

Број контејнера 

Ре
ци

кл
аж

ни
 

пл
ат

ои
 

1,1m3 5m3 7m3 

1. Коњевићи     450 35.010 Приградска МЗ пописано; технички 
опремљено  9  2  

2. Овчар Бања    51 3.038 Приградска МЗ, пописано; технички 
опремљено  44   1 

3. Прељина     455 35.693 Приградска МЗ, пописано; технички 
опремљено  36  2  

4. Горња Трепча    306 21.024 Приградска МЗ није завршен попис; 
није технички опремљено у потпуности  33  2 1 

5. Атеница горња    71 6.469 Приградска МЗ није завршен попис; 
није технички опремљено у потпуности  10  2 3 

6. Бељина     244 23.909 Приградска МЗ није завршен попис; 
није технички опремљено у потпуности  7    

7. Јездина     103 9.381 Приградска МЗ није завршен попис; није 
технички опремљено у потпуности  6 1  1 

8. Кулиновци     365 33.561 Приградска МЗ није завршен попис; 
није технички опремљено у потпуности    1  

9. Лозница    315 30.051 Приградска МЗ није завршен попис; 
није технички опремљено у потпуности  12 1 4 1 

10. Љубић     1.531 129.047 Приградска МЗ није завршен попис; 
није технички опремљено у потпуности  18   2 

11. Међувршје     19 1.261 Приградска МЗ није завршен попис; 
није технички опремљено у потпуности  7    

12. Парменац     172 12.285 Приградска МЗ није завршен попис; 
није технички опремљено у потпуности  10 1 1 1 

13. Придворица    50 4.880 Приградска МЗ није завршен попис; 
није технички опремљено у потпуности  4 1 1  

14. Трбушани    245 16.961 Приградска МЗ није завршен попис; 
није технички опремљено у потпуности  12 1 1 1 

15. Трнава      520 42.570 Приградска МЗ није завршен попис; 
није технички опремљено у потпуности  16  4 1 

16. Балуга 
(Љубићска) 50 14 / 64  пописано и технички опремљено  21   1 

17. Ракова 142 1 / 143  пописано и технички опремљено  24    
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1,1m3 5m3 7m3 

18. Соколићи 44 5 / 49  пописано и технички опремљено  12   1 
19. Станчићи 64 3 / 67  пописано и технички опремљено  13   1 
20. Прислоница 262 14 / 276  пописано и технички опремљено  35  1  21. Мојсиње 175 15 / 200  пописано и технички опремљено  24   1 
22. Доња Трепча 169 13 / 182  пописано и технички опремљено  23    
23. Балуга 

(Трнавска) 128 16 / 144  пописано и технички опремљено  16    
24. Виљуша 137 5 / 142  пописано и технички опремљено  20   1 

25. Вранићи     100 1 / 101  
није завршен попис; није технички 
опремљено  15  1 1 

26. Риђаге 33 2  35  
није завршен попис; није технички 
опремљено  5    

27. Паковраће   38 5 / 43  
није завршен попис; није технички 
опремљено  7  1  

28. Бањица      није пописно; није технички опремљено     10   1 
29. Бечањ      ЈКП „Моравац“ 7   1 
30. Брезовица        није пописно; није технички опремљено    1  31. Бресница      ЈКП „Моравац“ 11   1 
32. Вапа               није пописно; није технички опремљено  12  1  33. Видова            није пописно; није технички опремљено    3  34. Врнчани       није пописно; није технички опремљено    1  35. Вујетинци      ЈКП „Моравац“ 4    36. Горичани        није пописно; није технички опремљено  9  2 1 

37. Горња 
Горевница       није пописно; није технички опремљено  9  4 1 

38. Доња 
Горевница      ЈКП „Моравац“  13   1 

39. Заблаће           није пописно; није технички опремљено  9 2 4  40. Јанчићи      није пописно; није технички опремљено    1  41. Јежевица        није пописно; није технички опремљено  16  3 1 
42. Катрга      ЈКП „Моравац“  2    43. Качулице       није пописно; није технички опремљено  7 1 1 1 
44. Кукићи      није пописно; није технички опремљено  2  2  45. Липница         није пописно; није технички опремљено  4  1 1 
46. Милићевци      није пописно; није технички опремљено  8  2 1 
47. Миоковци      није пописно; није технички опремљено  21   1 
48. Мрчајевци       ЈКП „Моравац“    2 
49. Мршинци      није пописно; није технички опремљено  4  1  50. Остра      ЈКП „Моравац“ 6    51. Петница      није пописно; није технички опремљено  2  2  52. Премећа          није пописно; није технички опремљено  8  2 1 
53. Пријевор           није пописно; није технички опремљено  6  9 1 
54. Рајац               није пописно; није технички опремљено  5 1 1  55. Рошци         није пописно; није технички опремљено  1  1  56. Слатина       није пописно; није технички опремљено  11 1 3 1 
57. Цагање            није пописно; није технички опремљено    1  58. Жаочани      није пописно; није технички опремљено  5  1  

 Укупно: 1.342 94 0 6.343 405.140   631 10 70 34 
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Утрошак горива за возила у оквиру Р.Ј. „Чистоћа“ („мокар“ и „суви“ отпад): 

Р. 
бр. 

Регистарска 
ознака Тип Година 

произ. Намена 
Број 

радних 
часова 

Укупно 
литара за 

2020. 

Потрош. 
по 

радном 
часу 

Кол. ком.  
oтпада  
01.01 - 
31.12. 

2020. (t) 
1 ČA 043 XP Mercedes 12 13 1998. аутоподизач 1576.1 7719.45 4.89 1686.48 
2 ČA 078 CB Mercedes 12 13 1998. аутоподизач 1393 5924.33 4.25 965.22 
3 ČA 094 LO Mercedes 12 13 1979. смећар 476.4 1498.64 3.14 284.54 
4 ČA 080 HZ Zastava 85-14 2003. смећар 699.4 2339.13 3.34 484,96 
5 ČA 065 ČZ Zastava 85-12 1991. смећар 945.5 2406.71 2.54 671.16 
6 ČA 068 PK Zastava 85-12 1996. смећар 1317.3 4274.28 3.24 1236.6 
7 ČA 091 EO FAP 16 20 1999. смећар 359.2 1956.54 5.45 234.72 
8 ČA 017 PM FAP 26 35 2010. смећар 1315.9 6701.2 5.10 1749.24 
9 ČA 100 KH Iveco traкer 2006. смећар 626.3 4988.24 7.96 1128.04 
10 ČA 103  LZ Iveco traker 2006. смећар 1438.2 12124.77 8.43 2832.34 
11 ČA 061 XT Iveco stralis 2011. смећар 1018.8 5386.41 5.29 1461.21 
12 ČA 089 LA Iveco stralis 2018. смећар 3219.4 17818.33 5.53 6988.08 
13 ČA 088 OE Iveco kargo 2018. смећар 2877.5 12219.24 4.24 4955.54 
14 ČA O88 ZF Iveco kargo 2018. смећар 1411.3 6099.74 4.32 2244.5 
15 ČA 062 EM Iveco daily 2015. смећар 2016.4 4662.02 2.31 1458.26 
16 ČA 110 AJ Iveco daily 2019. смећар 1577.1 3715.32 2.35 1174.42 
17 ČA 105 ZJ Iveco daily 2014. смећар 2338.3 6757.96 2.89 1410.51 
18 ČA 052 ŽB Iveco daily 2006. кипер 2406.4 3921.73 1.62 345,68 
19 ČA 092 KH Iveco kargo 2006. кипер 1695.5 5960.51 3.51 1103.68 
20 ČA 110 AG Iveco traker 2019. кипер 540.3 3041.89 5.63 70.26 
21 ČA 085 EI Giotti viktoria 2018. кипер 1315,5 1528,85 1,16 95,88 
22 ČA 085 EH Giotti viktoria 2018. кипер 1700,5 1900,09 1,11 156,22 
23 ČA 031 KO Mercedes 12 13 2002. фек. цистерна 974,5 3663,07 3,76 / 
24 ČA ААČ 67 Hidromec 2013. утоваривач 1201,2 9508,45 7,9 / 
25 ČA AAA 03 IMT 2004. трактор 282 752,41 2,66 / 
26 Виљушкар Toyota 2003.  65 300 4,6 / 

Укупно  33781,6 132456,42 3,92 30117,82 
 

Бољом организацијом рада и појачаном контролом извршења радних задатака у 
свим радним јединицама, остварена је значајна уштеда горива у односу на претходне 
године, уз уједначену потрошњу по возилима у складу са техничким нормативима.  
 
2.2. Р.Ј. „Одржавање“ 

Рад Р.Ј. „Одржавање“ је значајан за несметано функционисање осталих радних 
јединица, а посебно Р.Ј. „Чистоћа“ и Р.Ј. „Јавна хигијена“. Сва возила су у употреби 
свакодневно на извршавању радних задатака, па је неопходно да буду технички исправна 
и у сталној радној функцији. То захтева велику ангажованост ове радне јединице. И поред 
проблема око набавке квалитетних резервних делова, разноликост и старост возног парка 
који отежавају одржавање сталне техничке исправности возила, ова радна јединица је 
успела да одговори својој улози. 

У оквиру возног парка налази се 38 возила и опрема различитих марки и 
произвођача, од којих нека одржавамо о сопственој режији, а нека одржавамо у 
овлашћеним сервисима, јер због објективних, кадровских и техничких разлога нисмо у 
могућности да одржавамо у сопственој радионици. Обзиром на све оштрије критеријуме 
при вршењу техничких прегледа (техничка исправност возила, еколошке критеријуме, 
климатске промене) као и многе друге захтеве и прописе које треба испоштовати, 
изузетно је тешко обезбедити све поменуто. Треба напоменути да је почетком године 
уследила ванредна ситуација због корона вируса а самим тим и комплексни проблеми 
(набавка делова, одсуства запослених, сарадња са трећим лицима око извршавања услуге 
и израде потребних резервних делова...). Поједини запослени механичари, хидрауличар и 
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лимари су одсуствовали по основу болести, повреда на раду, по неколико месеци. И поред 
ситуације која нас је затекла успели смо да возни парк одржимо технички исправним за 
вршење радних обавеза. 
 
У току 2020. 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;  
• поправка (ремонт) хидро пумпе на возилима;  
• поправка гибњева на возилима; 
• израда и монтажа сливних решетки по налогу ЈП „Градац“;  
• израда и монтажа сливних решетки и поклопаца шахти на млечној и зеленој 

пијаци;  
• поправка тезги и олука на зеленој пијаци; 
• генерална реконструкција шасије и надградње, замена кабине на смећару. 

 
При одржавању возила коришћене су услуге трећих лица у складу са Законом о јавним 
набавкама:  

1. СЗР „Чутовић“ Чачак - машинска обрада глава мотора; 
2. СЗР „Хидраулик“ Чачак - поправка хидраулике и израда хидрауличних црева; 
3. „Ауто - Чачак труцкс“ Чачак - сервисирање и поправка возила „Ивеко“; 
4. СЗР „Гибањ“ Чачак - поправка гибњева; 
5. „Шипета“ Чачак - вулканизерске услуге; 
6. Тахо сервис „Н-електроника“ - поправка тафографа; 
7. „Унипром“ - поправка пнеуматске инсталације; 
8. „Бош сервис Вукајловић“ Чачак - поправка бош пумпи и сервис дизни; 
9. „Владекс“ Трстеник - ремонт хидрауличних компоненти и сервис утоваривача 

„Хидромек“; 
10. Услуга машинске обраде „М ПРОЈЕКТ ЧАЧАК“; 
11. Услуга машинске обраде и израде потребних сегмената за склопове надградње 

„Танкосић“, 
12. Услуга поправке на кочионим системима са машинском обрадом на терену СЗР 

„Александар“ Паковраће, 
13. Услуга ремонта надградње на возилима  - З.М.M. „Васиљевић“ Трстеник, 
14. Услуга поправке турбо компресора – „Турбо сервис“ Ужице 

 
Значајније интервенције које су у току године урађене: 
• Ремонт турбине, ивеко тракер ČA103LZ 
• Ремонт усипног коша, ивеко тракер ČA103LZ,  

ČA100KH 
• Ремонт телескопског цилиндра, ивеко ČA061XT 
• Замена пумпе хидраулике, ивеко ČA061XT 
• Ремонт цилиндара хидраулике, ивеко ČA089LA 
• Ремонт цилиндара хидраулике, ивеко ČA088OE 
• Ремонт мотора, лада нива ČA068IH 
• Ремонт хидраулике и задње гране ČA-AAČ-67 

• Ремонт цилиндра хидраулике, подизач ČA078CB 
• Ремонт усипног коша, фап 1620 ČA091EO 
• Замена бубња за смеће, турбо зета ČA080HZ 
• Ремонт компресора, фап 2635 ČA017PM 
• Ремонт вакумске пумпе, фек цистерна ČA031KO 
• Ремонт главе мотора и компресора, ČA088ZH 
• Ремонт глава мотора, фап 1620 ČA117TZ 
• Замена диференцијала, мерц 1213 ČA094LO
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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 2020. годину. 

У реализацији програма Р.Ј. „Јавна хигијена“ располагала је са четири цистерне за 
прање, трактором са приколицом, великом чистилицом и усисивачем за лишће. Просечна 
старост цистерни за прање је 27 година, чистилице 17 година, а трактора са приколицом 
16 година. За потребе лакшег и квалитетнијег обављања послова набављена је нова 
цистерна за прање „Iveko Cargo“ 2019. год. са танком од 11.380 литара са нодограђеним 
млазницама са којим може да пере и врши дезинфекција улица. 

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” и инвеститором 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 28 година, новим камионом са ношеним 
посипачем индустријске соли и резервоарима за течни раствор CaCl2 и још једним 
трактором са приколицом, раоником и посипачем соли. За потребе посипања CaCI2 
набављена је тракторска канта од 400l са гранама (распрскивачи).  По потреби ангажована 
су и радна возила „Bob-Cat“ и скип „Хидромек“. 

 
Преглед радних возила: 

Р. 
бр. 

Регистарска 
ознака Марка Намена Снага Година 

производње Носивост 

1. ČA 110-CG FAP 1620 Kипер 147 1991. 9.000 
2. ČA 110-AG Iveco Trakker Kипер 243 2019 12.583 
3. ČA 110-CG FAP 1620 Kипер 147 1991. 9.000 
4. ČA 086-FV Mercedes 12 13 Цистерна 96 1987. 6.000 
5. ČA 120-MR Iveko Cargo Цистерна 205 2019. 11.380 
6. ČA 043-VY FAP 16 20 Цистерна 147 1984. 7.840 
7. ČA 088-ZH Mercedes 12 13 Цистерна 96 1984. 6.000 
8. ČA 044-HĐ FAP 1620 Цистерна 147 1984. 7.840 
9. ČA 070-OY Skаrab Чистилица 62 2003. 1.000 

10. ČA AAB-54 IMT 549 Трактор 34 2004. / 
11. ČA AAA-03 IMT 549 Тр. прикoлица / 2008. 3.500 

 
Преглед ангажованих возила на дезинфекцији: 
Р. бр. Регистарска 

ознака Марка Намена Снага Година 
производње 

Носивост 
(kg) 

1. ČA 086-FV Mercedes 12 13 Цистерна 96 1987. 6.000 
2. ČA 088-ZH Mercedes 12 13 Цистерна 96 1984. 6.000 
3. ČA 044-HĐ FAP 1620 Цистерна 147 1984. 7.840 
4. ČA 120-MR Iveko Cargo Цистерна 205 2019. 11.380 
5. ČA AAB-54 IMT 549 Трактор 34 2004. / 
6. ČA AAA-03 IMT 549 Трактор  2008. 3.500 

 
Преглед ангажованих возила на зимском одржавању коловоза улица: 
Р. бр. Регистарска 

ознака Марка Намена Снага Година 
производње 

Носивост 
(kg) 

1. ČA 110-CG FAP 16 20 Kипер 147 1991. 9.000 
2. ČA 110-CF FAP 16 20 Kипер 147 1991. 9.000 
3. ČA 110-AG IVECO TRAKKER Kипер 243 2019 12.583 
4. ČA AAB-54 IMT 549 Трактор 34 2004. / 
5. ČA AAA-03 IMT 549 Трактор  2008. 3.500 
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Р. бр. Регистарска 
ознака Марка Намена Снага Година 

производње 
Носивост 

(kg) 
5/1 ČA AAA-03 IMT 635 Тр. прикoлица / 2008. 3.500 
6. ČA AAB-04 BOBCAT Радна машина 36 2011. 894 
7. ČA 067-KŠ Renault Kangoo Радно возило 47 2002. 685 

 
Преглед потрошње горива у оквиру радне јединице: 

Р. 
бр. 

Регистарска 
ознака Врста Тип Укупно 

сати 
Уточено 
горива 

Потрошња 
по часу 

1. ČA 110-CG FAP 16 20 Кипер 14,9 473,89 31,8 
2. ČA 110-CF FAP кипер Кипер 8,6 344,5 40,05 
3. ČA 086-FV Mercedes 1213 Цистерна 731,4 2.608,02 3,56 
4. ČA 043-VY FAP 16 20 Цистерна 303,1 1.462,08 4,82 
5. ČA 120-MR Iveko Cargo Цистерна 189,9 1.621,22 8,53 
6. ČA 088-ZH Mercedes 1213 Цистерна 560 2.477,13 4,42 
7. ČA 044-HĐ FAP 1620 Цистерна 501,6 2.259,95 4,50 
8. ČA AAB-54 IMT 549 Трактор 139,1 394,71 2,83 
9. ČA 070 OY Skаrab  Чистилица 218 1.352,3 6,2 

Реализацији Програма (летњег и зимског) у Р.Ј. „Јавна хигијена“ извршена је са      
6 возача, 10 радника перача и 11 радника чистача, 1 управник и 2 организатора рада уз 
повремено ангажовање возача из других радних јединица у зимском периоду,               
укупно 30 извршиоца. 

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

Здравствено стање запослених у овој 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. „Јавна хигијена“ је имала 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.  

 
Преглед извршења реализације летњег програма: 

Врсте позиција План 2020. Остварено 2020. Реализовано % 
Чишћење јавних површина (m²) 29.272.290 39.043.568 133 
Maшинско чишћење (m²) 3.549.600 934.267 26 
Одржавање јавних површина (m²) 29.406600 30.386.820 103 
Прање јавних површина (m²) 32.806.872 30.657.806 94 

Из датог прегледа се види да је прање јавних површина мање од планираног, а 
односи се на лоше временске услове, у сезони је било 38 кишних дана, услед чега није 
било могуће извршити радове на прању јавних површина. 

Поред редовног чишћења и прања јавних површина, вршено је и ванредно 
извођење радова на чишћењу и прању следећим корисницима: Трепча бања, Мрчајевци, 
Овчар бања итд.  

Радна јединица је вршила услуге прања и правним лицима, по посебном захтеву у 
складу са ценовником услуга.  

Реализација зимског програма се односила на дежурство у зимским месецима, 
чишћење и уклањање снега и леда, посипање индустријске соли и чишћење коловоза, по 
предвиђеним приоритетима. 
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За реализацију зимског програма коришћена су возила: два кипера са раоницима и 
епохама (за посипање индустријске соли), камион са ношеним посипачем индустријске 
соли и резервоарима за течни раствор CaCl2, 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 
било могуће извршити чишћење снежног покривача нашим возилима, почетком године 
ангажован је подизвођач Д.О.О. „Татовић“ из Чачка који је са својом механизацијом 
обезбедио проходност наведених путних праваца, a све по налогу надзорног органа ЈП 
„Градац“. 

Преглед реализације зимског програма чишћење и одржавање коловоза: 

Врста обавеза Јединица мере Остварено у 2020. години 
Посипање соли m² 632.693,4 
Чишћење снега и посипање соли m² 687.002,8 
Чишћење снега раоником до 20 cm km 272, 285 
Чишћење снега раоником преко 20 cm km 117, 98 
Машински утовар снега и одвоз m³  
Утрошак соли t 113,02 
Дежурство зимске службе h 2.033 

 
           Увођењем ванредних мера 17.03.2020. године. Р.Ј. „Јавна хигијена“ је организовала 
рад према датим инструкција Кризног штаба.  
            Р.Ј. „Јавна хигијена“, спроводи све неопходне мере заштите уз појачану 
дезинфекцију улица и јавних саобраћајница у циљу превенције ширења и спречавања 
инфекције вируса COVID – 19.  
           Уз коришћење одговарајућих средстава свакодневно се вршило прање и 
дезинфекција прилазних путева, шеталишта, јавних површина, саобраћајница унутар 
болнице, прилаза COVID амбулантама, Дому здравља, Медицини рада и свим важнијим 
институцијама у граду. 
          Постављани су, на десет локација у граду, пластични резервоари са раствором 
натријум-хипохлорита који су више пута у току дана допуњавани како би овај раствор 
грађани бесплатно користили за дезинфекцију просторија (ходника, рукохвата и 
степеништа у зградама). 

Набављен је један тракторски пвц резервоар од 400 литара са штелујућим гранама 
(распрскивачи), такође и 11 тона  Na OCI за потребе дезинфекције. 

 
Преглед реализације дезинфекције јавних површина: 

Врсте позиција Јединица мере Остварено у 2020. години 
Дезинфекција m² 2.995.073 
Рад трактора и камиона h 362 
Утрошак Na OCI l 4767 

 
На основу годишње реализације програма, види се да је ова радна јединица дала 

максималан допринос и поред редовног посла сви људски ресурси су били ангажовани за 
време трајања пандемије.  
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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 77.134 m2. 

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. 

На овим просторима, у складу са Планом постављања пијачних објеката и опреме који је 
донео Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“, 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. 

Издавање у закуп пијачног простора (површине), као и резервација пијачне опреме 
се обавља путем оглашавања-лицитације.  

Реализација пружених услуга корисницима се може сагледати кроз обим 
закупљеног простора за постављање објеката (киоска), или резервација тезги током 2020. 
године у односу на расположиви капацитет по следећим табелама: 
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 92 
Изграђени боксеви са предпростором за продају 
пољопривредних производа 

 
20 

 
19 

 
95 

Магацини 5 5 100 
Укупно 140 129 93 

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

A 38 110 4 152 64 43 
Б 29 76 2 107 74 70 
Ц 18   18 18 100 
За расад 48   48 42 88 
Укупно 133 186 6 325 198 61 

Расхладне витрине: 
Место Расх. витрине 

са бункером 
Расх. витрине 
без бункера Укупно Издато % реализације 

Млечна пијаца 9 34x2=68 77 49 64 
Месна пијаца 16 8x2=16 32 24 75 
Укупно 25 42x2=84 109 73 67 
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РОБНА, МИКРО, СТОЧНА и КВАНТАШКА ПИЈАЦА 

Места за постављање киоска: 
 Број места Укупно Издато % реализације 

Робна пијаца 131 131 83 64 
Микро пијаца 8+2=10 10 8 80 
Сточна пијаца 1+1=2 2 2 100 
Кванташка пијаца  4 4 4 100 
Укупно 147 147 97 66 

Тезге: 
 Број тезги Укупно Издато % реализације 

Робна пијаца 123 123 35 29 
Микро пијаца 19 19 18 95 
Укупно 142 142 53 38 

 
Поред свих предузетих мера, обезбеђивања адекватног продајног простора на 

зеленој пијаци, обележавања, јавног оглашавања, продаја органске хране још увек није 
заживела.  
  Р.Ј. „Пијаца“ има 18 запослених радника. Одржавање чистоће на пијацама је 
поверено Р.Ј. ,,Јавна хигијена“, тако да су одржавање чистоће обављали радници Р.Ј. 
„Јавна хигијена“, а хигијену санитарних чворова на пијацама радници Р.Ј. „Пијаца“, осим 
санитарног чвора на Робној пијаци, који су обављали запослени у  Р.Ј. ,,Јавна Хигијена“. 

Одржавање чистоће на пијацама се врши свакодневно, а у летњем периоду поред 
чишћења обавезно се врши и прање пијаце од стране Р.Ј. „Јавна Хигијена“ најмање једном 
седмично. 

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

У складу са мерама Владе Републике Србије и увођењем ванредних мера у земљи  
у циљу сузбијања ширења вируса COVID-19, а по плану мера и препорука Градског штаба 
за ванредне ситуације, одмах се приступило примени истих.  

Запослени у Р.Ј. „Пијацa“ брину о својим купцима и продавцима и њиховој 
безбедности у циљу превенције и заштите од корона вируса, пре свега контролом и 
упозоравањем на поштовање и примену свих препоручених мера.  

По препоруци Градског штаба за ванредне ситуације, увођењем ванредног стања у 
Републици Србији 16. марта 2020. године, захтевана је дисциплинованија примена мера. 
           Организовање рада за време ванредног стања је успешно спроведено. Почев од 19. 
марта 2020. године,  запослени у Р.Ј. „Пијаца“ и Р.Ј. „Јавна хигијена“, извршили су 
детаљно чишћење и дезинфекцију целокупног простора како на Зеленој, тако и на Робној 
пијаци, са посебним акцентом на чистоћи и дезинфекцији Млечно – Месне пијаце.  

У складу са тим, у даљем раду се наставило са редовним дезинфиковањем пијачних 
простора (натријум-хлорит) као и пијачних површина. 

По плану мера и препорука, а у циљу спречавања и ширења заразне болести 
COVID-19, наредбом Градског штаба за ванредне ситуације све пијаце у саставу ЈКП 
„Комуналац“, а које се налазе на отвореном и у затвореном простору, затворене су дана 
27. марта 2020. године.  

Без обзира на затварање пијаца, наставило се са дезинфиковањем истих (претходно 
су детаљно чишћене). 

Наредбом Градског штаба за ванредне ситуације дана 21. априла 2020. године, 
одобрено је отварање Зелене пијаце (на отвореном и у затвореном простору). Друге пијаце 
су остале затворене. 

 Зелена пијаца, као и Млечно-Месна пијаца, почела је са радом 22. априла 2020. 
године уз отежане услове и примену посебних мера на улазу у пијацу.  
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Улаз купцима у пијацу је омогућен на једној капији, а излаз на две капије, 
организовано је  дежурство запослених у Р.Ј. „Пијацa“ на истим. Задатак дежурних на 
капијама је био да спроведу поштовање прописаних мера заштите од сузбијања вируса 
COVID-19, тј. омогуће улаз у пијацу купцима са заштитним маскама и рукавицама, преко 
дезобаријере. Сви продавци су носили заштитне маске. Овим је омогућен рад пијаце на 
потпуно безбедан начин, а уз свакодневно детаљно чишћење и дезинфекцију пијаце. 

Робна – Сточна пијаца је отворена 03. маја 2020. године.  
ЈКП „Комуналац“ је поделио већи број заштитних рукавица и маски  грађанима и 

закупцима. 
Применом оваквих мера знатно је увећана потрошња средстава који се користе за 

заштиту од сузбијања вируса COVID-19 а који се огледају у потрошњи  заштитних маски, 
заштитних рукавица, дезинфекционим средствима, како за запослене у Р.Ј. „Пијацa“  тако 
и за кориснике наших услуга . 
         Пад промета а самим тим и пад прихода у Р.Ј. „Пијаца“ је велики, условљен падом 
физичког обима коришћења појединих пијачних услуга, у највећој мери услед донетих 
мера о затварању пијаца. 
 И поред смањеног прихода ЈКП „Комуналац“ је у одређеном делу ослободио 
кориснике резервација плаћања дневне пијачарине, а закупце на пијацама закупа за месец 
април и 50% закупа за месец мај. 

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 извршавала 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. 
 

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. 
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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 2020. годину у оквиру предузећа. 

Спровођење мера у циљу спречавања ширења заразне болести COVID-19 
обухватало је: мерење телесне температуре свим запосленима, обавезно ношење маски у 
затвореном простору, дезинфекција свих просторија и рукохвата, постављање дезо-
баријера на улазима, одржавање прописане дистанце између лица, постављање дозера са 
дезинфекционим средством на улазима и у просторијама. 

На Зеленој пијаци је појачано прање и дезинфекција на тезгама за продају 
пољопривредних производа и прехране.  

Поред свих спроведених мера вршена је дезинфекција целе пијаце, како Зелене 
тако и Робне, а по утврђеном распореду. 

Увођењем „ковид“ редара је појачана одговорност и контрола у примени 
прописаних мера.  

Служба санитарне контроле је водила рачуна о потребним количинама хемијских и 
дезинфекционих средстава и њиховој правилној употреби уз свакодневни рад на 
сугерисању о правилном начину примене прописаних мера, а све у циљу спречавања 
ширења заразне болести COVID-19. 

Град Чачак и ЈКП „Комуналац“ су финансирали радове на асфалтирању 
саобраћајница на Зеленој пијаци, поправци ивичњака, нивелацији шахти, поправки 
бехатона ради безбедног кретања корисника пијачних услуга. 

Поред тога урађена је поправка и адаптација јавне чесме коју највише користе 
пољопривредни произвођачи.   

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. 

 
2.5. Р.Ј. „Зоохигијена“  

Р.Ј. „Зоохигијена“, сходно важећој градској Одлуци о зоохигијени, током 2020. 
године пружала је 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.  
 Ова радна јединица спроводи све послове из области комуналне зоохигијене и 
здравствене заштите животиња у име и за рачун града, а у складу са Законом о 
комуналним делатностима, Законом о добробити животиња, Законом о ветеринарству, 
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Програмом контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, Одлуком о 
зоохигијени, Одлуком о условима и начину држања домаћих животиња на територији 
града Чачка. 
 
Контрола и смањење популације напуштених паса 

Важан сегмент рада зоохигијенске службе су послови на контроли и смањењу 
популације напуштених паса на јавним површинама у циљу успоставља минималне и 
контролисане бројности, чиме се избегавају или бар на најмању могућу меру своде 
непријатности и теже последице по грађане и саме животиње. 

Радници „Зоохигијене“ хватају напуштене псе на јавним површинама, нарочито 
када се процени да је угрожена безбедност грађана, по пријави грађана или надлежних 
органа (комуналне инспекције, комуналне милиције, полиције, управника зграда...) 
Напуштене животиње се хватају на начин који изазива најмањи ниво страха, бола и 
стреса. Након хватања напуштених животиња, исте се транспортују до прихватилишта у 
Милићевцима на законом прописан начин. 

Ухваћени пси се евидентирају у бази података о напуштеним псима, коју води Р.Ј. 
„Зоохигијена“, уз пратећу документацију и фотографисање, затим се ветеринарски 
обрађују и на основу података са микорочипа уписују у „VetUp“. У прихватилишту се са 
напуштеним животињама поступа хумано, у складу са законом и добром ветеринарском 
праксом. На основу наше евиденције на поуздан начин лако се може утврдити који су пси 
прошли прописану процедуру. 

Контрола популације напуштених паса се постиже заустављањем њеног даљег 
раста спровођењем стерилизације / кастрације и удомљавањем, као и промовисањем 
стерилизације власничких паса и едукацијом становништва о одговорном власништву. 
 Локална самоуправа је оснивањем зоохигијенске службе показала да на прави 
начин схвата значај контроле популације напуштених паса, чиме се истовремено штити  и 
здравље грађана. Град је одговарајућим одлукама дефинисао мере и методе којима ће се 
на хуман начин у одређеном временском периоду значајно смањити бројност популације 
напуштених паса који бораве на јавним површинама, до прихватљивог нивоа. У 
спровођењу Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака и 
Одлуке о зоохигијени наша служба примењује усвојени метод „ухвати-стерилиши-пусти”.  

Током 2020. године је стерилисано/кастрирано укупно 659 паса, од чега 328 женки 
и 331 мужјак. Већи број је враћен на станиште, а део дат на удомљавање. 

 
ПРОТОКОЛ ПРИХВАТИЛИШТА 2020. 

Месец Ухваћено 
Враћени на 
станиште 

стерилисани 

Враћени на 
станиште 

ухваћени већ 
стерилисани 

Власнички 
пси враћени 

без чипа 

Власнички 
пси враћени 

са чипом 
Удомљени Угинули Побегли 

Јануар 76 33 0 7 4 7 4 1 
Фебруар 80 63 0 10 2 7 5 0 
Март 80 56 0 9 5 2 5 0 
Април 70 100 0 8 2 14 1 3 
Мај 87 48 0 2 5 15 2 1 
Јун 82 101 0 2 6 11 2 3 
Јул 80 37 0 1 3 5 3 2 
Август 80 23 0 6 3 0 4 2 
Септембар 80 35 2 4 3 0 6 5 
Октобар 63 62 2 3 5 6 5 5 
Новембар 68 26 4 6 3 11 6 5 
Децембар 67 36 2 9 6 11 4 4 
Укупно 913 620 11 67 47 89 52 31 
 

Пренето је из 2019. године 98 паса. Стање у прихватилишту на дан 31.12.2020. 
године је 94 пса. 
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 Од несавесних држалаца у 2020. години наплаћено je 298.300 динара на име 
трошкова хватања, евидентирања и боравка у прихватилишту власничких паса. 
 
 Редовна контрола рада зоохигијенске службе од стране републичке Ветеринарске 
инспекције обављена је 6. октобра 2020. године и за стање у објекту прихватилишта у 
Милићевцима, уредно вођење документације и свих осталих сегмената добијена је 
највиша оцена. 
 
 По уговору са Заводом за јавно здравље Чачак у прихватилишту за напуштене 
животиње се по прописима и договореној динамици редовно обављају послови 
дезинфекције, дезинсекције и дератизације. 
 
 Услед великих киша током 2020. године макадамски пут према прихватилишту у 
Милићевцима је био поново оштећен, али су захваљујући помоћи локалне самоуправе у 
кратком року настале деформације саниране. 
 
 Посебно треба истаћи да се из године у годину успоставља успешна сарадња са 
удружењима за заштиту животиња из нашег и околних градова, а све у циљу промовисања 
одговорног власништва, проналажења власника одбеглих паса и удомљавања, што нам је 
приоритетан задатак. 
 
 
Нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене  
и из објеката за узгој 
 

У вршењу послова нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне 
намене и из објеката за узгој служба „Зоохигијене“ прима пријаве о постојању лешева 
животиња, нешкодљиво их уклања, односно организује и обавља превоз угинулих 
животиња до објекта за сакупљање и ова услуга је за грађане бесплатна. Послове 
нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене и из објеката за узгој 
радници Р.Ј. „Зоохигијена“ врше на начин који не представља ризик по друге животиње, 
људе или животну средину, у складу са прописима. На овом послу зоохигијенска служба 
тесно сарађује са Ветеринарском инспекцијом, Комуналном милицијом, ветеринарским 
станицама и амбулантама, грађанима... а све прикупљене лешеве животиња и споредне 
продукте животињског порекла предаје надлежној установи „Напредак“ из Ћуприје на 
даљи третман. Са „Напретком“ из Ћуприје ЈКП „Комуналац“ има потписан годишњи 
Уговор о пословно – техничкој сарадњи. 

 
 Поред ових послова, радници „Зоохигијене“ су током 2020. године више пута 
интервенисали по налогу Комуналне инспекције и Комуналне милиције и из контејнера 
извлачили и одвозили конфискате, које су несавесни грађани на незаконит и непрописан 
начин одложили. Углавном се радило о изнутрицама, костима, кожама, али и комплетним 
угинулим животињама. Ти случајеви посебан проблем представљају у летњим месецима, 
када услед високих температура долази до распадања лешева или конфиската, чиме се 
ствара несносан смрад.  
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 У 2020. години остварена је рекордна количина нешкодљиво уклоњених лешева 
животиња са површина јавне намене и из објеката за узгој од оснивања Р.Ј. „Зоохигијена“. 

Током 2020. године у више наврата био је присутан проблем са кваровима 
хладњаче у Прелићима, коју је неопходно комплетно репарирати, проширити исту, 
односно повећати јој капацитет и прилагодити је да испуњава све ветеринарске прописе 
предвиђене за међуобјекат. Неопходно је набавити и ново специјализовано возило за 
транспорт угинулих животиња, као и евентуално изградити објекат за третман, односно 
прераду и уништавање животињских лешева и СПЖП. 

 
Мере контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката 
 
 Према важећим прописима предвиђено је да зоохигијенске службе спроводе мере 
контроле и смањења популације штетних микроорганизама, глодара и инсеката путем 
дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене. Како за 
обављање ових задатака Радна јединица  „Зоохигијена“ још увек не испуњава услове у 
погледу довољног броја лиценцираних кадрова, опреме, заштитних средстава, 
одговарајућих објеката, врсте и количине препарата и других потребних средстава за 
реализацију ових послова, током 2020. године мере из делатности ДДД су спроведене 
расписивањем јавне набавке за сузбијање комараца на подручју града Чачка, како је то и 
предвиђено Законом. Наши запослени су вршили надзор приликом обављања овог посла. 
Предузеће „Висан“ је током 2020. године спровело два ларвицидна третмана и три 
запрашивања одраслих форми комараца са земље на градском и сеоском подручју. Ларве 
су третиране у периодима од 5. до 9. маја и од 28. јула до 7. августа. Третман одраслих 
форми комараца обављен је 11. јула, 21. августа и 12. септембра.  
По налогу републичких органа обављена су још четири ларвицидна третмана током 
године, тако да није имало потребе спроводити трећи планирани ларвицид за рачун града. 
 
Упоредни преглед плана и реализације активности 

 Пандемија корона вируса није имала утицаја на ефекте рада Р.Ј. „Зоохигијена“, 
мада је један број запослених одсуствовао са посла по основу болести или због 
самоизолације. 

Месец 
НЕШКОДЉИВО УКЛОЊЕНИ ЛЕШЕВИ  ЖИВОТИЊА У 2020. 

Број животиња Укупно (kg) Јавне површине Објекти за узгој 
Јануар 11 13 4.020 
Фебруар 9 19 6.120 
Март 18 31 4.580 
Април 23 15 5.500 
Мај 14 24 6.460 
Јун 16 46 7.040 
Јул 26 14 4.500 
Август 19 21 4.210 
Септембар 21 13 4.640 
Октобар 24 34 3.340 
Новембар 19 33 6.200 
Децембар 23 28 3.880 
Укупно 223 291 60.490 

Ред. 
бр. Опис послова План за 

2020. 
Реализовано у 

2020. год. 
Проценат 
остварења 

1. Број ухваћених паса 600 913 152 
2. Број враћених власничких паса 100 114 114 
3. Број удомљених паса 100 89 89 
4. Број стерилисаних паса  500 659 132 
5. Број еутаназираних паса 0 0 100 
6. Број уклоњених лешева са јавних површина 250 223 89 
7. Број уклоњених лешева из објеката за узгој, држање или промет 150 291 194 
8. Укупна количина уклоњених лешева угинулих животиња у kg 45.000 60.490 134 
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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.  
 
Обављене су следеће  активности:  

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. Ново-
примљених запослених је било само преко агенције, као и запослених  у оквиру јавних 
радова – општински – 10 запослених и јавни рад за инвалидна лица – 4 запослена. 
 

• 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 лимар на одржавању и сачињен је 
записник о провери оспособљености уз присуство службеника за БЗР и управника 
радне јединице. 

• Редовно упућивање на периодичне лекарске прегледе радника који раде на радним 
местима са повећаним ризиком и то: 2 радника на смећару и фекалној цистерни, 48 
радника на смећару, 9 перача и 1 запослени на радном месту лимар на одржавању 
је упућено на периодични лекарски преглед у току 2020. године, уз вођење 
евиденције – образац 2 – укупно 60 запослених. 

• Редовно упућивање запослених на санитарне прегледе – 8 запослених – на 6 месеци 
– 16 санитарних прегледа. 

• У току 2020. године, упућено је на периодични и претходни лекарски преглед 14 
возача из радних јединица – „Чистоћа“ и „Јавна хигијена“. 

• 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 2020. године, догодило се 15 повреда на раду – 14 повреда су лаке повреде и 
једна тешка – води се образац број 3. 

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

 
I Партија – Заштитна одећа 
Р.бр. Назив одеће Количина 

1. Радно одело за раднике на изношењу смећа 50 пари 
2. Радно одело за пераче улица 10 пари 
3. Радно одело за чистаче улица  40 пари 
4. Радно одело за раднике одржавања 15 пари 
5. Мајица радна 250 ком. 
6. Прслуци – маркери 70 ком. 
7. Кишне кабанице 70 ком. 

 
II Партија – Заштитна обућа 
Р.бр. Назив обуће Количина 

1. Ципеле плитке 40 пари 
2. Ципеле дубоке са композитном капом (износачи смећа, радионица) 55 пари 
3. Ципеле дубоке без композитне капе 50 пари 
4. Чизме 70 пари 

   5. Кломпе 4 пара 
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III Партија – Заштитне рукавице 
Р.бр. Назив рукавица Количина 

1. Рукавице „бест“ 1.200 пари 
2. Рукавице за радионицу    150 пари 

 
Израђен је План примене превентивних мера, у циљу сузбијања и ширења заразне 

болести – Covid-19. Вршена је контрола правилног и сталног коришћења личних 
заштитних средстава у току радног времена, од стране управника радних јединица и 
службеника за БЗР. Вршено је испитивање електро и громобранских инсталација и 
испитивање евакуационог осветљења у ЈКП „Комуналац“ Чачак, Р.Ј. „Зоохигијена“ у 
Милићевцима и сачињен је стручни налаз. Извршено је испитивање услова радне околине 
у летњим условима у радној јединици „Зоохигијена“ у Милићевцима и сачињен је стручни 
налаз. Вршена је контрола унутрашње гасне инсталације и редован сервис гасних котлова, 
као и редован сервис ПП-а, који се врши сваке године на шест месеци. Вођење свих 
потребних евиденција из области безбедности и здравља на раду које закон налаже, 
посебно образац број 6. Упућено је укупно три запослена на проверу радне способности 
при Националној служби за запошљавање, због умањене радне способности, и на 
инвалидску комисију. 

 
Извршено је оспособљавање запослених за рад са  виљушкаром и утоваривачем. 

Извршено је испитивање опреме за рад – Утоваривач – „Hidromek“ и сачињен стручни 
налаз. Извршено је испитивање опреме за рад – мини утоваривач „Bobcat“ и сачињен 
стручни налаз. Вршена је провера алкохолисаности по радним јединицама. Вршени су и 
други послови које закон налаже. 

 
У току 2020. године, све планиране активности из области БЗР су спроведене. 

 
Табеларни приказ привремене спречености за рад, по основу болести током 2020. године: 
 

 
 

Р. бр. 

 
 

Месец 

Основна болест 
исказана 

у радним часовима 

Болест проузрокована 
вирусом COVID – 19 

(радни сати) 

Укупан број радних 
часова по основу 

одсуства са радног 
места 

1. Јануар 1.424 сата  1.424 сата 
2. Фебруар 1.336 сати  1.336 сати 
3. Март 1.576 сати  1.576 сати 
4. Април 1.312 сати  1.312 сати 
5. Мај 960 сати  960 сати 
6. Јун 760 сати  760 сати 
7. Јул 1.832 сата  1.832 сата 
8. Август 1.912 сати  1.912 сати 
9. Септембар 1 696 сати  1 696 сати 

10. Октобар 1.808 сати  1.808 сати 
11. Новембар 2.028 сати 1.396 сати 3.424 сата 
12. Децембар 1.432 сата 2.912 сати 4.344 сата 

 Укупно 18.076 сати 4.308 сати 22.384 сати 
 

У датом табеларном приказу, исказани су збирни показатељи који се односе на 
привремену спреченост за рад запослених у ЈКП „Комуналац“ током претходне 2020. 
године. 

 
 
 
 
 



Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. годину 
 

 
Страна 29 од 58 

На основу приказаних података, уочава се да је у минулој години у Предузећу био 
присутан изузетно велики број одсустава са радног места, који се највећим делом односио 
на основне болести радника. Када је реч о боловањима проузрокованим заразном болешћу 
COVID – 19, видљиво је да су запослени у колективу одолевали вирусу све до новембра 
месеца 2020. године. Дакле, од момента проглашења пандемије у земљи (март месец 2020. 
године), пуних осам месеци у Предузећу није било заражених по том основу. Међутим, на 
почетку тзв. трећег таласа, до тада изузетно повољна епидемиолошка ситуација у ЈКП 
„Комуналац“ се променила и драстично погоршала, што је, као крајњу последицу, имало 
значајан утицај на укупан број изгубљених радних часова, односно 22.384 радна сата у 
2020. години. 
 
 Током извештајне године менаџмент Предузећа је континуирано радио на 
остварењу следећих циљева:  
 
 Унапређење услова рада – повреде на раду свести на минимум; 
 Повећање продуктивности и задовољства запослених на радном месту; 
 Спровођење редовних превентивних, периодичних као и циљаних прегледа 

запослених; 
 Побољшање услова радне средине кроз прописивање одговарајућих мера за 

безбедност и здравље запослених, а на основу спроведених редовних мерења 
услова радне околине;  

 Смањење броја недостатака на опреми – нова опрема и контрола исправности 
постојеће опреме од стране стручних лица;  

 Подизање свести запослених о важности примене мера безбедности и здравља на 
раду. 
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3. СЕКТОР ЗА ОПШТЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

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

Укупан број покренутих поступака принудне наплате у 2020. години  је 340. Према 
физичким лицима - домаћинства покренуто је 322 поступака, а против правних лица 18 
поступака. Приговоре на решење о извршењу је уложило 77 корисника из категорије 
домаћинства, а један корисник из категорије правна лица и предузетници. 
 
Табеларни преглед поступака принудне наплате према поступајућим извршитељима 

Ред. 
бр. Јавни извршитељ У току Окончано 

предмета Укупно предмета 

1. Миланка Савић 45 10 55 
2. Александар Крџић 43 2 45 
3. Драгана Чвркић 41 6 47 
4. Марина Галовић 41 / 41 
5. Мирослав Ињац 44 6 50 
6. Вук Терзић 56 1 57 
7. Весна Ђурчић 43 2 45 

 Укупно 313 27 340 
 
1. 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: 
- Измена 2 Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања, број 5070/1 

од 20.02.2020. године; 
- Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији 

послова ЈКП „Комуналац“ Чачак,  И. број 77 од 24.01.2020. године и И. број 226/1 
од 28.02.2020. године; 

- Анекс 1 Колективни уговор  Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Чачак 
(“Сл. лист града Чачка”, бр. 17/2020). 

- Правилник о изменама и допунама Правилника о набавкама, број 142/5 од 
30.07.2020. године; 

 
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 БЗР-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. 
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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) 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 2020. години закључен је по 
спроведеном отвореном поступку јавне набавке услуге. 

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. 
 

е) Активности  WEB администратора   
У пословној 2020. години, WEB администратор је у додељеном реферату 

реализовао следеће активности:  
На повереним доменима, односно креираним интернет презентацијама 

ww.komunanac.co.rs и www.pijacecacak.co.rs поред редовних ажурирања садржаја рађено је 
и на редизајну обе презентације, како у графичком смислу тако и у техничком 
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прилагођавању и унапређивању. Акценат је свакако био на што једноставнијем приступу, 
односно оптимизовању домена на претраживачима.  

На апликацији Facebook, односно налогу нашег предузећа, редовно се оглашавамо 
са најновијим обавештењима за кориснике наших услуга, тако да је остварена одлична 
интеракција са суграђанима, који нам се путем ове апликације све више обраћају. 
Покушавамо да објавама позитивних и негативних примера са терена укажемо на важност 
правилног одлагања смећа и адекватног коришћења посуда за смеће.  

Са медијима је остварена одлична сарадња. Сви локални електронски медији 
редовно објављују наша саопштења за јавност, сервисне информације и посећују наше 
конференције за новинаре. Потребно је истаћи важност добре сарадње са локалним 
медијима који су кључни у обавештавању наших корисника о актуелним активностима 
нашег предузећа.  

Један од важнијих сервиса који смо остварили је креирана мејлинг листа, на коју се 
корисници услуга из категорије привреда и домаћинства пријављују и на тај начин 
остварују могућност да путем електронске поште месечно добијају рачуне за наше услуге. 
Свакога месеца пошаље се око 1.700 рачуна из категорије привреда и око 700 рачуна из 
категорије домаћинства, односно физичка лица. Константно радимо на промоцији овог 
сервиса путем објављивања у медијима или достављањем флајера са обавештењем и 
објашњењем овог сервиса, што за циљ, поред правовременог информисања корисника 
наших услуга има и уштеду у штампаном материјалу.  

У претходној години смо у апликацији „Docus“ омогућили слање тзв. циркуларних 
обавештења свим корисницима у бази података који имају адресу електронске поште, као 
и достављање кварталних обрачуна физичким лицима.  

Наше предузеће је део сервиса ЦЕОП односно Централне евиденције обједињених 
процедура за издавање грађевинских дозвола, а WEB администратор, као овлашћено лице, 
заступа предузеће као имаоца јавних овлашћења. У сарадњи са техничком службом, 
обрађују се достављени предмети и издају се услови у капацитету, броју и типу потребних 
посуда за одређену локацију будућег објекта. Као пратећа активност је и праћење 
реализације издатих услова, односно приликом партерног уређења, пред усељење објекта 
пратимо и по потреби опомињемо инвеститора о обавези набавке и постављања посуда у 
складу са издатим условима. У 2020. години је издато 81 услова.  

WEB администратор је задужен и за графичко дизајнирање и припрему за штампу 
како изгледа рачуна, тако и разних флајера и едукативног материја. Посебна пажња се 
посвећује брендирању возила, тако да је већина наших службених возила јасно обележена 
логоом предузећа и основним контакт подацима. 
 
4. Кадровска и матична евиденција запослених 
   а) Укупно број запослених у предузећу на дан 31. 12. 2020. године: 184  
 
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 

Незавршена 
основна 
школа 

Без 
школе 

У
ку

пн
о 

Директор предузећа 1 / / / / / / / / 1 
Сектор за техничке 
послове 2 / / / / / / / / 2 

Р.Ј. „Чистоћа“ 2 2 1 13 19 / 22 1 / 60 
Р.Ј. „Одржавање“ / / 1 4 7   / / 12 
Р.Ј. „Јавна хигијена“ 2 1 / 2 8 1 14 3  31 
Р.Ј. „Пијацa“ 1 2 / 6 7  2 / / 18 
Р.Ј. „Зоохигијена“ 2 / 1 3 / / / / / 6 
Сектор за 
финансијске послове 2 / / / / / / / / 2 
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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 

Незавршена 
основна 
школа 

Без 
школе 

У
ку

пн
о 

Финансијска 
служба 3 4 1 6 1 / / / / 15 

Служба 
књиговодства 1 2 / 5 / / / / / 8 

Служба за рад са 
корисницима услуга 
на терену 

2  1 10 4 / / / / 17 

Сектор за правне и 
опште послове     4 / / 1 / / / / / 5 

Служба за правне, 
кадровске и опште 
послове 

1 2 / 2 2  / / / 7 

Укупно на нивоу 
предузећа 23 13 5 52 48 1 38 4 / 184 

 
б) Запослени којима је у периоду од 01.01. до 31.12.2020. год. престао радни однос  

 
в) У току године организован је републички Јавни рад: „Учешће особа са 

инвалидитетом у  реализацији примарне селекције отпада у градским месним заједницама 
као и увођење нових локација за одлагање отпада на рециклажним платоима  у сеоским 
месним заједницама, бр. 2308-10170-7/2020“. 

Период трајања јавног рада био је од 15.06.2020. године до 14.10.2020. године. 
Укупно је ангажовано четири извршиоца. 
   г) У току године организован је локални Јавни рад: „Санација дивљих депонија на 
територији града Чачка (у граду, приградским насељима поред контејнера, на слободним 
површинама, на сеоском подручју, у бањама, у приобаљу река, поред саобраћајница и 
путева, у брдским подручјима, као и сечење, кошење и уклањање растиња, корова са 
јавних површина и железничког колосека поред старог „Техноса“ поред саобраћајница и 
путева, као и уклањање корова и наслага блата у риголама на јавним површинама), број 
2308-10169-6/2020“. 

 Период трајања био је од 22.05.2020. године до 21.09.2020. године. Укупно је 
ангажовано 10 извршилаца. 
5. Извештај о спроведеним јавним набавкама у 2020. години 

Р. бр. Послови које је запослени обављао Основ престанка радног односа 

1.  возач комуналног возила споразумни раскид 
2.  возач комуналног возила  отказ од стране запосленог 
3.  возач комуналног возила отказ од стране послодавца 
4.  возач комуналног возила истек уговора о раду на одређено време 
5.  чистач јавних површина инвалидска пензија 
6.  чистач јавних површина смрт запосленог 
7.  чистач јавних површина инвалидска пензија 
8.  чистач јавних површина технолошки вишак 
9.  чистач јавних површина технолошки вишак 
10.  наплаћивач технолошки вишак 
11.  правни референт инвалидска пензија 
12.  контиста старосна пензија 
13.  помоћни радник на одржавању просторија и рад у бифеу смрт запосленог 
14.  магационер смрт запосленог 
15.  бравар технолошки вишак 
16.  референт службе за рад са корисницима услуга старосна пензија 
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Р. 
бр. Опис Процењена 

вредност 

Закључен 
уговор 

вредности 
Уговор траје до 

1 Набавка хране за псе 900.000,00 599.000,00 05.02.2021. 
2 Ветеринарске услуге 2.300.000,00 1.767.000,00 05.02.2021. 

3 Услуга запрашивања комараца на 
територији града Чачка 2.000.000,00 1.998.000,00 10.02.2021. 

4 
Услуге изнајмљивања грађевинских 
машина 1.000.000,00 986.800,00 27.02.2021. 

5 Лична заштитна средства 1.800.000,00 1.799.015,00 16.03.2021. 
6 Кесе за примарну селекцију 4.000.000,00 3.485.000,00 24.03.2021. 

7 
Реконструкција канала у механичарској 
радионици 750.000,00 577.034,30 извршен 

8 Радови на изградњи рециклажних 
платоа за сеоско подручје 3.916.000,00 3.791.559,20 извршен 

9 Конкурс за дизајн - Идејно решење 
изгледа Зелене пијаце 1.000.000.00 500.000,00 извршен 

10 
Услуге ремонта камиона - два смећара 
са надоградњом 1.000.000,00 906.000,00 извршен 

11 

Услуге изнајмљивања грађевинских 
машина 950.000,00 924.000,00 

до искоришћења 
финансијских 

средстава 

12 
Транспорт и збрињавање угинулих 
животиња 1.500.000,00 1.150.000,00 07.10.2021. 

13 Услуге осигурања партија 1 400.000.00 431.109,00 30.12.2021. 
14 Услуге осигурања партија 2 100.000,00 45.823,15 07.12.2021. 
15 Услуге осигурања партија 3 1.200.000,00 1.148.638,32 07.12.2021. 
16 Услуге осигурања партија 4 200.000,00  обустављен поступак 
17 Набавка виљушкара старо за ново 2.124.000,00 1.798.974,00 истека гарантног рока 

18 
Набавка новог специјалног возила - 
аутоцистерне за прање и поливање 
саобраћајница 

10.600.000,00 10.560.000,00 истека гарантног рока 

19 Услуге физичког обезбеђења 9.520.000,00 9.264.400,00 31.03.2021. 
20 Електрична енергија 7.000.000,00 3.651.306,11 31.03.2021. 
21 Контејнери 8.757.000,00 8.683.700,00 истека гарантног рока 
22 Услуге уступања људских ресурса 39.950.000,00 37.425.757,66 31.08.2021. 
23 Гориво за потребе возног парка 22.000.000,00 16.909.410,00 30.11.2021. 
  УКУПНО 122.967.000,00 108.402.526.7   
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4. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

На основу финансијских показатеља остварених у 2020. години ЈКП „Комуналац“ 
Чачак је пословну 2020. годину завршило са позитивним финансијским резултатом у 
бруто износу од 2.124.000 динара. У апсолутном износу остварен је:  

1. УКУПАН ПРИХОД 451.665.000 динара 
2. УКУПАН РАСХОД 449.333.000 динара 
3. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ 209.000 динара 
4. НЕТО ДОБИТАК 2.124.000 динара 

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

2017. 
% 

учеш. 
Остварено у 

2018. 
% 

учеш. 
Остварено у 

2019. 
% 

учеш. 
Остварено у 

2020. 
% 

учеш. 
1. Р.Ј. „Чистоћа“ 222.695.000 67,62 261.654.564 63,75 276.996.000 63,61 315.996.000 69,96 
2. Р.Ј. „Јавна хигијена“ 52.442.000 15,93 82.967.939 20,21 92.582.000 21,26 79.232.000 17,54 
3. Р.Ј. „Пијаца“ 42.455.000 12,89 42.688.390 10,40 42.147000 9,68 35.319.000 7,82 
4. Р.Ј. „Зоохигијена“ 11.734.000 3,56 19.191.907 4,68 22.982.000 5,28 21.118.000 4,68 
5. Стручне службе   3.963.286 0,96 732.000 0,17   

Укупно: 329.326.000 100 410.466.086 100 435.439.000 100 451.665.000 100 

Остварени приходи по радним јединицама највећим делом се крећу у оквирима 
планираних. Проценат учешћа прихода радних јединица у укупним приходима предузећа 
је приказан у табели. Проценат учешћа прихода Р.Ј. „Чистоћа“ или приход од изношења и 
депоновања комуналног отпада бележи раст у односу на претходну годину и износи 
69,96% од укупно оствареног прихода предузећа.  

Проценат учешћа прихода Р.Ј. „Јавна хигијена“ у укупним приходима је са 21,26% 
смањен на 17,54% у односу на претходну годину.  

Р.Ј. „Пијаца“ је остварила приход који је мањи у односу на претходну годину, а 
проценат учешћа у укупним приходима је са 9,68% пао на 7,82%. 

Р.Ј „Зоохигијена“ је остварила приход који је са 5,28% пао на 4,68% учешћа у 
укупном приходу предузећа. 
 
Структура расхода по радним јединицама 

Ред. 
бр. Радне јединице Остварено у 

2017. 
% 

учеш. 
Остварено у 

2018. 
% 

учеш. 
Остварено у 

2019. 
% 

учеш. 
Остварено у 

2020. 
% 

учеш. 
1. Р.Ј. „Чистоћа“ 160.834.000 49,32 214.130.366 52,92 247.589.000 57,31 231.065.000 51,42 
2. Р.Ј. „Јавна хигијена“ 37.227.000 11,42 47.223.667 11,67 48.453.000 11,22 61.027.000 13,58 
3. Р.Ј. „Пијаца“ 31.515.000 9,66 32.573.123 8,05 37.455.000 8,67 35.229.000 7,84 
4. Р.Ј. „Одржавање“ 13.316.000 4,08 14.128.563 3,49   17.071.000 3,80 
5. Р.Ј. „Зоохигијена“ 11.801.000 3,63 18.874.817 4,66 26.072.000 6,04 26.130.000 5,82 
6. Стручне службе 71.389.000 21,89 77.738.400 19,21 72.395.000 16,76 78.811.000 17,54 

  Укупно: 326.082.000 100 404.668.936 100 431.964.000 100 449.333.000 100 

Укупно остварени расходи у 2020. години износе 449.333.000 динара. Расходи су  
приказани у табели по радним јединицама и углавном су у очекиваним и планираним 
износима.  

Коначан резултат пословне године је нето добитак од 2.124.000 динара.  
Остварена добит, на основу Одлуке Надзорног одбора биће распоређена 20% за 

покриће губитка из ранијих година и 80% пренета у буџет Оснивачу. 
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4.1. Преглед остварених прихода за период 01.01 - 31.12.2020. у поређењу са 
остварењем у 2019. и Планом за 2020. годину 

Ред. 
бр. Врста прихода Остварено 

у 2019. 
План 

за 2020. 
Остварено 

у 2020. 
Инд. 
5:3 

Инд. 
5:4 

1 2 3 4 5 7 8 

 Приход од услуга         1 Приход од изношења и депоновања смећа- привреда   95.145.000 101.000.000 107.182.000 113 106 

2 Приход од изношења и депоновања смећа- привреда-
ванредне услуге 8.378.000 8.500.000 12.436.000 148 146 

3 Приход од изношења и депоновања смећа- грађани 138.689.000 151.400.000 152.345.000 110 101 
4 Приход од услуга извлачења фекалија 2.470.000 2.500.000 2.572.000 104 103 

5 Приход од изношења и депоновања смећа- сеоско 
подручје   5.500.000 4.368.000  79 

6 Приход од услуга-јавни санитарни чвор 247.000 150.000 274.000 111 183 
7 Приход од чишћења и прања површина јавне намене         65.718.000 68.000.000 65.176.000 99 96 
8 Приход од ванредних услуга-прање аутоцистерном 476.000   781.000 164  9 Приход од чишћења сливника 2.272.000 2.273.000 2.272.000 100 100 
10 Приход од пијачарине-Зелена пијаца                       8.820.000 7.500.000 6.912.000 78 92 
11 Приход од пијачарине-Микро пијаца 427.000 460.000 350.000 82 76 
12 Приход од пијачарине-Сточна пијаца                       1.630.000 930.000 1.046.000 64 112 
13 Приход од кванташке пијаце                                      445.000 500.000 328.000 74 66 
14 Приход од ваге 59.000 150.000 40.000 68 27 
15 Приход од зимског одржавања коловоза                 22.512.000 15.909.000 10.857.000 48 68 
16 Приход од санирања и одржавања  депонија 3.636.000 3.636.000 3.635.000 100 100 
17 Приход од  РЈ Зоохигијена                                        21.933.000 21.833.000 20.444.000 93 94 
18 Приход од ванредних услуга РЈ Зоохигијена                                        1.049.000   640.000 61  
 СВЕГА 1-18 Приходи од продаје услуга              373.906.000 390.241.000 391.658.000 105 100 

19 Прих. од капиталних субвенција -рециклажни 
платои са опрем. 5.163.000 9.939.000 8.823.000 171 89 

20 Прих. од субв.-капиталне субв.за набавку контејнера 3.417.000       21 Приход по основу  јавног рада  2.945.000   2.016.000 68  22 Приход од закупаца-Зелена пијаца                               10.617.000 9.000.000 9.149.000 86 102 
23 Приход од закупаца-Микро пијаца 492.000 500.000 362.000 74 72 
24 Приход од закупаца-Сточна пијаца 118.000 200.000 130.000 110 65 
25 Приход од закупаца -Робна пијаца                                 9.625.000 8.500.000 8.425.000 88 99 
26 Остали приходи од закупа 734.000 600.000 488.000 66 81 
27 Приход од резервације-Зелена пијаца                           8.036.000 7.000.000 6.774.000 84 97 
28 Приход од резервације-Микро пијаца 530.000 570.000 440.000 83 77 
29 Приход од резервација-Сточна пијаца                         1.352.000 574.000 598.000 44 104 

 СВЕГА 19-29 Остали пословни приходи                 43.029.000 36.883.000 37.205.000 86 101 
I Укупни пословни приходи                                        416.935.000 427.124.000 428.863.000 103 100 

30 Приход од камата по тужбама   2.000.000 680.000  34 
31 Приход од камата за неблаговремено плаћање услуга      14.696.000 9.000.000 9.510.000 65 106 

 Приход од камата  30-31                                                   14.696.000 11.000.000 10.190.000 69 93 

32 Остали ванредни прих. добици од продаје 
oсн.сред.,отпадн. материј.  462.000 500.000 304.000 66 61 

33 Приходи по основу укидања резервисања за 
отпремнину 2.183.000 300.000 1.040.000 48 347 

34 Остали непословни приходи 533.000 200.000 2.254.000 423 1.127 

35 Ванредни приходи од процене вредности половних 
резервних делова 644.000       

35 Приходи по основу накнаде штете 1.805.000 100.000 107.000 6 107 
36 Приходи од усклађивања вредности потраживања     8.907.000   
 Приход од кам. и ост.фин. приходи 32-35 5.627.000 1.100.000 12.612.000 224 1.147 

II Укупно финансијски и ост. непословни приходи       20.323.000 12.100.000 22.802.000 112 188 

 СВЕГА I+II                                                         437.258.000 439.224.000 451.665.000 103 103 
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4.1.1. Анализе остварених прихода у поређењу са оствареним у претходној години и 
планом за 2020. годину 

Укупан приход је остварен у износу од 451.665.000 динара, и за 3 индексна поена је 
већи у односу на претходну годину и на план за 2020. 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 13% од претходне године због већег обухвата корисника услуга у 
приградским и сеоским насељима у складу са новом градском одлуком; 

 Приход од изношења и депоновања смећа од физичких лица је већи 1% у односу 
на планирано, а 10%  у односу на претходну годину; 

 Приход од чишћења и прања површина јавне намене је 4% мање остварен у 
односу на план, јер су планом морала бити обухваћена и средства која су пренета 
из претходне буџетске године и реализовано плаћање радова из 2019. у 2020. 
години, а тај износ је у складу са Законом о рачуноводству билансиран у нашим 
књигама за 2019. год. Приход од чишћења сливника је остварен у висини 
планираног; 

 Приходи од услуга на пијацама су плански смањени кроз измене и допуне 
Програма пословања за 2020. годину, али је и поред тога реализација мања од 
планом очекиване. Приход од пијачарине на Зеленој пијаци је 8 индексних поена 
мањи од планираног, а 22% је мањи у односу на остварење у претходној години.  
RJ „Пијаца“ је једина радна јединица која је одлуком Градског и републичког 
штаба за ванредне ситуације прекидала рад током месеца априла и маја, што 
доводимо у везу са мерама везаним за пандемију вируса Covid-19. Независно од 
тога, присутан пад прихода са пијаца у последњих неколико година, као 
последица различитих околности, је 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. Повећане активности на 
сагледавању конкретних мера које се могу одмах применити морале би донети 
резултат већ у 2021. години, бар у виду заустављања пада прихода; 

 Приход од пијачарине на Микро пијаци је 24 индексних поена мањи од 
планираних, а 18% у односу на претходну годину; 

 Приход од пијачарине са Сточне пијаце је 12% је већи од планираног, као и 36% 
мањи у односу на претходну годину; 

 Приход од одржавања коловоза у зимским условима зависи од стварних 
временских услова и падавина, остварен је 68% у односу на план, али је у исто 
време 52% мањи у односу на претходну годину;  

 Приход од чишћења дивљих депонија је остварен у складу са планираним; 
 Приход од послова Р.Ј. „Зоохигијена“ је остварен 6% мање у односу на план из 

разлога разлика у билансирању у буџету и код субјеката који билансе раде у 
складу са Законом о рачуноводству; 

 Приходи од закупа на Зеленој пијаци су у складу са планом, али су зато 14% мањи 
у односу на претходну годину, а на Робној пијаци овај приход је 12% мањи него 
претходне године; 

 Приходи од резервација на Зеленој пијаци бележи пад у односу на планирано за 
3%, а  у односу на претходну годину пад је 16%;  

 Укупан пословни приход је 3% већи у односу на претходну годину, а план је 
100% реализован; 

 Обрачун камате за неблаговремено плаћање услуга је почео у 2019. години, а 
приход остварен по том основу већи је 6% у односу на планирано. 

 Укупни финансијски и остали непословни приходи су 88% већи од планираних из 
разлога велике наплате потраживања која су ранијих година, на основу исправке 
вредности потраживања теретила трошкове, а ове године када су наплаћена таква 
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потраживања су књижена у корист прихода текуће године што је увећало укупне 
приходе за 8.907.000 динара. 

 
4.2. Преглед остварених расхода за период 01.01 - 31.12.2020. године у поређењу 
са остварењем у 2019. и Планом за 2020. годину 

Ред. 
бр. Врста расхода Остварено  

за 2019. План за 2020. Реализација 
за 2020. 

Инд 
5:3 

Инд 
5:4 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Трошкови материјала               5.043.000 6.000.000 6.094.000 121 102 
2 Трошкови режијског материјала 1.436.000 1.300.000 1.327.000 92 102 
3 Трошкови резервних делова           4.753.000 4.500.000 2.571.000 54 57 
4 Трошкови ситног инвентара 673.000 1.000.000 1.848.000 275 185 
5 Трошак - лична заштитна средства 1.732.000 1.800.000 1.644.000 95 91 
6 Трошкови ауто гума 796.000 900.000 1.021.000 128 113 
7 Трошкови електричне енергије 6.837.000 7.000.000 5.958.000 87 85 
8 Трошкови горива за грејање 519.000 850.000 646.000 124 76 
9 Трошкови горива                        21.430.000 22.000.000 19.362.000 90 88 
10 Трошкови мазива 735.000 1.000.000 773.000 105 77 
11 Трошкови набавке хране за животиње 754.000 900.000 659.000 87 73 

 СВЕГА 1-11 Трошкови материјала 44.708.000 47.250.000 41.903.000 94 89 
12 Трошкови бруто зарада          141.234.000 159.065.000 157.411.000 111 99 
13 Порези и доприноси на зар. на терет послодавца 24.219.000 26.484.000 26.209.000 108 99 
14 Бруто зарада радника по основу Јавних радова  2.917.000   1.989.000 68  15 Накнада трошкова по Уговору о делу 37.000   330.000 892  16 Трошкови накнаде за рад радника Агенције 20.005.000 39.950.000 38.027.000 190 95 
17 Трошкови накнаде члановима  НО 631.000 592.000 573.000 91 97 
18 Дневнице за службено путовање 237.000 250.000 93.000 39 37 
19 Накнада трошкова на службеном путу 23.000 50.000 52.000 226 104 
20 Накнаде за превоз радника              8.041.000 7.000.000 7.083.000 88 101 
21 Накнаде за превоз радника-агенција    1.246.000 2.050.000 2.501.000 201 122 
22 Отпремнина 690.000 600.000 906.000 131 151 
23 Oтпремнина по чл.179 Зак. о раду-технолошки виш. 892.000 2.000.000 2.119.000 238 106 
24 Јубиларне награде 2.230.000 1.500.000 1.682.000 75 112 
25 Помоћ радницима                       10.467.000 9.800.000 10.439.000 100 107 
26 Остала лична примања 249.000 330.000 274.000 110 83 

 
СВЕГА 12-26 
Трошкови зарада, нак., остала лична примања 213.118.000 249.671.000 249.688.000 117 100 

27 Tрошк. рад грађевинских машина (дивље депоније)    1.000.000 1.286.000  129 
28 Трошкови ПТТ услуга 1.278.000 1.330.000 1.311.000 103 99 
29 Трошкови осталих транспортних услуга 223.000 450.000 64.000 29 14 
30 Трошкови транспорта отпада животињског порекла 1.187.000 1.500.000 1.414.000 119 94 
31 Трошкови текућег одрж.средстава рада 9.368.000 6.000.000 7.082.000 76 118 
32 Трошкови редовног сервисирања возила     1.357.000   33 Трошкови изнајмљивања ИТ опреме 129.000 250.000 189.000 147 76 
34 Комуналне услуге 1.363.000 1.300.000 1.421.000 104 109 
35 Трошкови осталих услуга 2.001.000 2.000.000 1.058.000 53 53 
36 Накн. за транспорт и депоновање на деп„ Дубоко“ 69.864.000 71.500.000 76.684.000 110 107 
37 Трошкови зимског одржавања коловоза 3.224.000 800.000     38 Трошкови амортизације           22.938.000 23.000.000 24.787.000 108 108 
39 Трошкови резервисања по судских споровима   1.000.000 3.578.000  358 
40 Трошкови ревизије финансијских извештаја 243.000 240.000 236.000 97 98 
41 Трошкови стручног усавршавања радника 317.000 350.000 174.000 55 50 
42 Трошкови осталих непроизводних услуга 1.439.000 1.500.000 1.283.000 89 86 
43 Чланарине коморама 56.000 60.000 60.000 107 100 
44 Трошкови агенција за запошљавање 1.323.000 1.500.000 1.673.000 126 112 
45 Трошкови репрезентације 256.000 240.000 161.000 63 67 
46 Трошкови премије осигурања 1.494.000 1.900.000 2.788.000 187 147 
47 Трошкови платног промета 704.000 650.000 403.000 57 62 
48 Трошкови чланарине удружењима 110.000 120.000 90.000 82 75 
49 Трошкови услуге агенције за обезбеђење 8.517.000 9.520.000 9.380.000 110 99 
50 Трошкови услуга дезинсекције 2.153.000 2.000.000 1.940.000 90 97 
51 Трошкови упл. у буџет РС по Закону о умањ. зарада 4.516.000       52 Порез на имовину 785.000 800.000 852.000 109 107 
53 Накнада за регистрацију возила 136.000 170.000 168.000 124 99 
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Ред. 
бр. Врста расхода Остварено  

за 2019. План за 2020. Реализација 
за 2020. 

Инд 
5:3 

Инд 
5:4 

1 2 3 4 5 6 7 
54 Трошкови израде Акта о процени ризика     500.000   55 Таксе 461.000 500.000 403.000 87 81 
56 Ветеринарске услуге 2.223.000 2.300.000 1.832.000 82 80 
57 Трошкови предујма - судски извршитељи 1.956.000 1.000.000 2.395.000 122 240 
58 Трошкови спровођења судских извршења     578.000   59 Трошкови огласа 196.000 300.000 237.000 121 79 
60 Остали нематеријални трошкови 540.000   417.000 77  
 Свега 27-37 и 39-60 Остали пословни расходи 116.062.000 110.280.000 121.014.000 104 110 

 УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 396.826.000 430.201.000 437.392.000 110 102 
63 Затезне камате 46.000 250.000 92.000 200 37 
64 Камате (по кредитима)                  1.128.000 700.000 679.000 60 97 
65 Камата по судским споровима     283.000   66 Финансијски трошкови(кредит и др.) 748.000       67 Негативне курсне разлике 8.000 50.000     
 СВЕГА 63-67 Финансијски расходи 1.930.000 1.000.000 1.054.000 55 105 

68 Расходи по основу директног отписа потраживања     383.000   69 Губитак по основу продаје основних сред. 171.000   97.000 57  70 Накнада штете, спорова 725.000 500.000 669.000 92 134 
71 Остали ванредни расходи 196.000 500.000 491.000 251 98 
72 Обезвређење некретн., построј. и опреме 6.655.000   220.000 3  73 Обезвређење средстава-залиха у магацину 1.651.000       74 Обавез.,пот. и краткорочни фин. пласмани 23.645.000   2.115.000 9  75 Расходи по основу исправки из раниј. периода   6.911.000 6.911.000  100 

 Свега 68-75 Остали расходи 33.043.000 7.911.000 10.886.000 33 138 

 УКУПНИ РАСХОДИ 431.799.000 439.112.000 449.332.000 104 102 

 УКУПНИ ПРИХОДИ 437.258.000 439.224.000 451.665.000 103 103 

 I-II ОСТВАРЕНА ДОБИТ 5.460.000 112.000 2.333.000 43 2.083 

 I-II ОСТВАРЕН ГУБИТАК БРУТО         
 Порески расход периода     615.000   
 Одложени порески расходи 5.364.000   249.000 5  
 Одложени порески приход      655.000   
 НЕТО ДОБИТАК 96.000   2.124.000 2.213  
 Губитак         

 
4.2.1. Анализе остварених расхода у поређењу са претходном 2019. годином и планом за 
2020. годину 

Укупни расходи у 2020. години су 449.332.000 динара и већи су у односу на 
планиране за 2% , а у односу на претходну годину за 4%. 
 
 Укупни материјални трошкови су 11% мањи у односу на планиране. Највеће 

уштеде остварене су код трошкова резервних делова чак 43%, електричне енергије 
15%, горива за грејање 24%, горива 12%, мазива 23%. 

 Утрошак ситног инвентара је већи за 85% од планираног. 
 Трошкови зарада, накнада и осталих личних примања су исплаћени за 1% мање од 

планираних из разлога што је кроз измене и допуне Програма пословања за 2020. 
годину извршено усклађивање планске величине са стварним исплатама, па је овај 
трошак на тај начин доведен на реалан ниво. 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 накнада за превоз радника 22% већа 
од планиране, јер су ангажовани радници били углавном са местом становања 
удаљеним од града, па је самим тим и трошак превоза био већи. Код непредвиђеног 
одлива радника није могуће испунити програм рада уколико нема радника 
непосредних извршиоца, зато се мора вршити ангажовање извршилаца на овај 
начин. Поред тога, предузеће је сваког месеца упућивало захтев надлежном 
Министарству за сагласност да се изврши пријем радника у Р.Ј. „Зоохигијена“, која 
је на основу одлуке Оснивача почела са радом још 2017. године.  
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 Сагласност још увек није добијена, па је у међувремену већина запослених на 
одређено време у овој радној јединици морала добити другачији радни статус, 
односно ангажовање на систематизованим радним местима преко агенције за 
изнајмљивање радне снаге. То је допринело да се средства за покриће трошкова 
солидарне помоћи и отпремнине увећају у односу на планирана. 

 Ове године су посебно повећани трошкови одржавања средстава рада, чак 18% у 
односу на План, из разлога што је током године било неколико већих и 
непланираних хитних ремонта специјалних комуналних возила у овлашћеним 
сервисима;  

 Трошкови депоновања комуналног отпада су већи за 7% од планираних и озбиљан 
су ризик за пословање предузећа обзиром да се проблеми са признавањем количина 
допремљеног примарно селектованог отпада на депонију „Дубоко“ из месеца у 
месец мултиплицирају, а то постаје непланиран и непредвидив трошак од 5.184.000 
динара у 2020. години; 

 Остали расходи су 10% изнад планираних, а на то је највише утицало резервисање 
трошкова за судске спорове и трошкови предујма судским извршитељима; 

 Укупни пословни расходи су 2% већи од планираних, без обзира што су поједине 
категорије трошкова изнад планираних, већина осталих трошкова су или мањи или 
у складу са планираним. 

 
Финансијски резултат ове пословне године је позитиван. Остварена је нето добит у 

износу од  2.124.000 динара. На основу одлуке Надзорног одбора, добит ће се распоредити 
тако што ће се 80% (1.699.200 динара) пребацити Оснивачу у складу са Одлуком о буџету 
Града Чачак за 2020. годину, а преосталих 20% ће се употребити за покриће дела губитка 
из претходних година. 
 
4.3. Преглед реализованих инвестиција у 2020. години 

 Планом инвестиционих улагања у 2020. години предвиђено је улагање у износу од 
40.514.900 динара и то из сопствених средстава 24.659.900 динара, а из средстава дотације 
оснивача 15.855.000 динара. Реализација планираних инвестиција приказана је у следећој 
табели: 
 

Редни 
број Назив инвестиционог улагања Текућа година - укупно 

План Реализација 
1 Набавка комунално возила - цистерна 10.600 l 10.600.000 10.560.000 
2 Набавка опреме -контејнери разни - субвенције 5.239.000 4.334.400 
3 Набавка опреме -контејнери разни-сопствена средства 3.600.000 4.349.300 
4 Набавка опреме -виљушкар, сопствена средства 2.124.000  
5 EISP2-2017 наб. звонастих конт. за примар. селекцију 3.600.000  
6 Набавка опреме - рачунари сопствена средства 300.000  
7 Делови и склопови за рачунаре и системе с.с 490.000  
8 Набавка ограде око подземних контејнера с.с 220.000  
9 Набавка и уградња подзем.конт.сопстена средства 355.900 355.900 
10 Набавка усисивача за лишће-2 комада сопств. средства 1.000.000  
11 Израда и имплементација центр. управљ. јединице .с.с 480.000 479.550 
12 Израда драк конзоле - сопствена средства 420.000  
13 Резервно блоковско напајање  - сопствена средства 340.000  
14 Расхладни уређаји и опрема  - сопствена средства 500.000  
15 Машина за чишћење снега  - сопствена средства 350.000  
16 Видео надзор (Технички сектор) 480.000 418.105 
17 Компресор за ваздух 350л. - сопствена средства 200.000  
18 Изградња рециклажних платоа 13.ком. - субвенција 4.700.000 3.621.918 
19 Ограђивање дела робне пијаце у Љубићу - с.с 480.000  
20 Партерно уређење паркинга за специјална возила  2.720.000 1.728.339 
21 EISP2-2017 припрема локација за постављ.контејнера 2.316.000  

Укупно 40.514.900 25.847.512 
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У извештајном периоду реализовано је у складу са Планом набавки, Одлукама 
Надзорног Одбора и ликвидношћу предузећа укупно 25.847.512 динара инвестиционих 
улагања.  
4.4. Преглед потраживања и обавеза као показатеља пословања 

Преглед потраживања на дан 31.12.2020. године по врстама услуга: 
Ред. 
број Корисници 

Стање 
потраживања 
01.01.2020. 

Фактурисано 
у 2020. 

Искњижена 
потраживања 

Наплаћено у 
2020. 

Стање 
потраживања 
31.12.2019. 

Индекс 
6:4 

Индекс 
7:3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Привреда 
редовно 76.619.026 249.608.302 3.084.774 247.628.730 75.513.824 99 99 

2 
Привреда -
тужени, стечај, 
екологија 

27.446.927 1.338.767  
249.860 4.607.414 23.928.420 344 87 

3 Грађани - 
редовно 197.934.512 157.517.148 5.565.954 179.069.002 170.816.704 114 96 

4 Грађани - тужени, 
екологија 12.721.994 22..493.741  

 6.160.991 29.054.744 27 228 

5 Закуп - редован 7.797.696 23.398.863 382.169 23.205.083 7.609.307 99 98 
6 Закуп - утужени 1.216.967 348.581  1.896 1.563.652  129 
 Укупно 323.737.122 454.705.402 9.282.757 460.673.116 308.486.651 101,3 95 

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.  

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 јавним извршитељима.  

Остварен је висок проценат наплате потраживања у односу на фактурисану 
реализацију у 2020. години, чак 101,3%, а неопходно је имати у виду просеке од пре 
неколико година када се тај параметар кретао око 80%. Предузете активности за наплату 
старих дугова довеле су до тога да је наплата у 2020. години била 1,3% већа у односу на 
фактурисане услуге за текућу годину. Посебно су постигнути добри резултати код наплате 
потраживања од грађана која је 14% већа од фактурисаних потраживања, а то је резултат 
великог рада на склапању споразума о репрограму дуга са корисницима услуга. Овај вид 
наплате се показао као знатно ефикаснији од самог утужења, односно рада јавних 
извршитеља. Као резултат свих активности око наплате потраживања тренутно је смањен, 
односно заустављен тренд раста ненаплаћених потраживања.  

Задужење привреде и грађана за услуге изношења и депоновања смећа и наплата 
потраживања по месецима у 2020. години: 

Месец Привреда % наплате Грађани % наплате фактурисано наплаћено фактурисано наплаћено 
Јануар 9.769.459 8.058.139 82,48 15.049.777 16.976.490 112,80 
Фебруар 9.889.503 8.445.753 85,41 15.121.600 13.520.145 89,41 
Март 9.935.200 5.182.495 52,16 15.166.376 8.183.621 53,96 
Април 9.681.880 7.881.794 81,41 14.255.320 11.865.065 83,23 
Мај 9.792.163 10.234.728 104,52 14.391.669 19.332.047 134,32 
Јун 10.054.996 8.573.363 85,27 15.246.295 12.846.429 84,26 
Јул 10.060.867 8.724.212 86,71 15.193.013 27.817.601 183,10 
Август 10.085.018 8.668.893 85,96 15.209.436 14.673.445 96,48 
Септембар 10.172.361 8.511.572 83,68 15.132.369 12.032.627 79,52 
Октобар 10.196.660 13.753.358 134,87 15.113.189 20.209.707 133,73 
Новембар 10.180.934 11.950.893 117,38 15.028.186 15.699.908 104,47 
Децембар 10.194.484 10.876.235 106,69 14.906.084 15.930.327 106,87 

Укупно 120.013.525 110.861.435 92,35 179.609.217 189.087.412 105,28 
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Предузеће је учинило велике напоре у 2020. 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 2020. години треба истаћи да је са грађанима склопљено 1.064 споразума о 
репрограму дуга, уручено је 7.500 опомена корисницима, што је допринело повећаној 
наплати у односу на претходне године. Почетком 2020. године поднето је око 150 
предлога извршитељима за кориснике који се нису одазвали на опомене. Овај процес је 
резултирао појачаном наплатом током године. 

Током 2020. године вршена је појачана активност на сређивању базе података и 
ажурирању евиденција, с обзиром на то 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). 

Проценат наплате потраживања за услуге изношења и депоновања смећа, за 
кориснике - правна лица биo је претходне године 97,61%, а ове године је 92,35% у односу 
на фактурисано задужење. Овај пад процента наплате доводимо у везу са мерама везаним 
за пандемију вируса Covid-19 и проблемима ликвидности привредних субјеката. Код 
корисника услуга-физичка лица и ове године бележимо наплату која је за 5,28% већа у 
односу на фактурисано у 2020. годину. 
Задужење и наплата услуга чишћења и прања површина јавне намене према летњем и 
зимском програму – по месецима: 

Месец Летњи програм % 
наплате 

Зимски програм %  
наплате фактурисано наплаћено фактурисано наплаћено 

јануар 5.623.262   4.303.710   
фебруар 5.132.499   2.500.807   
март 5.298.226   2.842.127   
април 9.229.807      
мај 10.068.960      
јун 8.609.637      
јул 8.974.051      
август 8.266575      
септембар 6.496.751      
октобар 4.020.358      
новембар    580.976   
децембар    1.715.523   

Укупно 71.693.126 71.693.126 100 11.943.143 10.227.620 85,64 

Део потраживања из 2020. године, који се тиче зимског програма одржавања, пренет је у 
2021. годину, па је из тог разлога реализација 85,64%.  
Задужење и наплата услуга на пијацама по месецима: 

Месец Закуп % 
наплате 

Пијачарина и резервације % 
наплате фактурисано наплаћено фактурисано наплаћено 

јануар 1.909.024 2.332.303 122,58 2.182.475 2.182.475 100 
фебруар 2.201.921 1.575.796 71,57 1.554.116 1.554.116 100 
март 2.219.014 1.414.349 63,72 1.441.051 1.441.051 100 
април 68.602 108.114 157,60 2.727 2.727 100 
мај 1.106.568 1.384.875 125,23 1.815.615 1.815.615 100 
јун 2.232.759 2.042.043 91,45 2.093.488 2.093.488 100 
јул 2.201.593 2.398.876 108,95 1.938.046 1.938.046 100 
август 2.175.987 1.978.568 90,95 1.993.285 1.993.285 100 
септембар 2.271.931 2.023.819 89,08 2.037.266 2.037.266 100 
октобар 2.208.597 2.094.139 94,79 2.034.382 2.034.382 100 
новембар 2.201.784 2.012.729 91,42 1.499.173 1.499.173 100 
децембар 2.225.146 3.564.224 160,18 1.521.770 1.521.770 100 
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Укупно 23.022.926 22.929.835 99,60 20.113.394 20.113.394 100 

Наплата потраживања за закуп, пијачарину и резервације извршена је 100%, мада је  
наплата резервација и пијачарине у апсолутном износу била око 5.300.000 мања у односу 
на претходну годину због познате чињенице затварања и забране рада, због мера Владе 
Републике Србије. 

 
ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗА НА ДАН 31.12.2020. године 
 
Ред. 
број Обавезе 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020. индекс 5:4 

1 2 3 4 5 6 
1. ЈКП „Дубоко“ 40.414.000 20.410.000 44.097.000 216,06 
2. Агенција „Transly“ / / 8.903.000 /  
3. „Хелион“ (гориво) 3.227.000 3.297.000 2.864.000 86,87 
4. Агенција „Auxillium“ 626.000 5.763.000 2.710.000 47,02 
5. „Аларм“ (обезбеђење објеката) 1.552.000 1.591.000 1.875.000 117,85 
6. ЕПС Снабдевање 841.000 958.000 1.107.000 115,55 
7. Остали добављачи 5.646.000 7.087.000 7.963.000 112,36 
8. Обавезе по кредиту 61.334.000 71.297.000 59.094.000 82,88 
9. Еколошка такса 1.094.000 69.000 160.000 231,88 
10. Неисплаћене зараде  11.661.000 / / /  
11. Репрограм дуга ЈКП „Дубоко“ / 19.801.000 4.950.000 25,00 

 Укупно 126.395.000 130.273.000 133.723.000 102,65 
 
Укупне обавезе на дан израде биланса 31.12.2020. године су 2,65% веће у односу на 

2019. годину.  
Ефекти повећане наплате потраживања су знатно допринели ажурнијем 

извршавању обавеза према добављачима. 
 
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  
13. 2019. 96.000  
14. 2020. 2.124.000  

 
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 

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

у динарима 

Р. 
бр. Трошкови запослених 

Реализација  
01.01-31.12.2019.      

Претходна 
година 

План за 
01.01-31.12.2020.             
Текућа година 

01.01 - 31.12.2020. Индекс  
 реализација 
01.01 -31.12.                         
план 01.01 -

31.12. 
План Реализација 

1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и 
доприноса на терет запосленог) 102.685.539 113.806.839 113.806.839 113.996.926 100 

2. Маса БРУТО 1  зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима 
на терет запосленог) 141.233.756 159.065.495 159.065.495 157.410.839 99 

3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима 
на терет послодавца)  165.453.401 185.549.897 185.549.897 183.619.743 99 

4. Број запослених  по кадровској евиденцији - УКУПНО* 205 196 196 195 99 

4.1.  - на неодређено време 197 195 195 194 99 

4.2.  - на одређено време 8 1 1 1 100 

5. Накнаде по уговору о делу       330.188    

6. Број прималаца накнаде по уговору о делу        6    

7. Накнаде по ауторским уговорима           

8. Број прималаца накнаде по ауторским уговорима            

9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - ЈАВНИ 
РАДОВИ 2.916.525     1.988.504   

10. Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим 
пословима 20     14   

11. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора-агенција 20.004.967 39.950.000 39.950.000 38.026.838 95 

12. Број прималаца накнаде по основу осталих уговора  41 50 50 50 100 

13. Накнаде члановима скупштине          

14. Број чланова скупштине          

15. Накнаде члановима управног одбора          

16. Број чланова управног одбора           
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ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

у динарима 

Р. 
бр. Трошкови запослених 

Реализација  
01.01-31.12.2019.      

Претходна 
година 

План за 
01.01-31.12.2020.             
Текућа година 

01.01 - 31.12.2020. Индекс  
 реализација 
01.01 -31.12.                         
план 01.01 -

31.12. 
План Реализација 

17. Накнаде члановима надзорног одбора 631.000 592.000 592.000 573.584 97 

18. Број чланова надзорног одбора 3 3 3 3 100 

19. Превоз запослених на посао и са посла 9.287.000 9.050.000 9.050.000 9.583.843 106 

20. Дневнице на службеном путу  237.278 250.000 250.000 93.366 37 

21. Накнаде трошкова на службеном путу 23.082 50.000 50.000 14.390 29 

22. Отпремнина за одлазак у пензију 1.690.071 600.000  600.000  1.255.476 209  

23. Број прималаца 7 2  2  5 250  

24. Јубиларне награде 2.230.221 1.500.000 1.500.000 1.681.943 112 

25. Број прималаца 33 16 16 16 100 

26. Смештај и исхрана на терену           

27. Помоћ радницима и породици радника 10.467.358 9.800.000 9.800.000 10.123.584 103 

28. Стипендије           

29. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима 892.049 2.000.000 2.000.000 2.119.582 106 

 
 Током 2020. 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 2020. години, на бази часова, са упоредним 
показатељима из претходних година: 

Број запослених на бази стања: 
По 

месецима 
2014. 

година 
2015. 

година 
2016. 

година 
2017. 

година 
2018. 

година 
2019. 

година 
2020. 

година 
Индекс 

2019/2018 

Јануар 253 242 233 225 232 217 191 88 
Фебруар 250 239 233 225 228 216 190 88 
Март 250 239 230 226 228 218 189 87 
Април 248 240 230 224 223 213 189 89 
Мај 248 240 228 230 224 207 190 92 
Јун 247 239 228 230 225 201 190 95 
Јул 245 239 228 232 223 199 190 95 
Август 245 238 228 239 222 197 187 95 
Септембар 243 238 227 237 219 196 186 95 
Октобар 243 237 225 239 221 194 186 96 
Новембар 243 237 225 238 222 195 185 95 
Децембар 263 243 225 235 217 193 184 95 
Просек 268 246 228 232 224 204 188 92 

Просечан број запослених радника у 2020. години на бази стања износи 188 што је 8% 
мањи у односу на претходну годину.У периоду од када је ступила Уредба о забрани 
запошљавања у јавном сектору ово предузеће је остало без 80 запослених радника што 
представља 30% губитак радне снаге. Истовремено у току године је повремено ангажовано 
до 50 радника преко Агенције за изнајмљивање радника. 
Р. 
б. Опис 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2020/2019. 

1. 
Просечан бр. 
запослених 
на бази стања 

246 239 228 227 222 204 188 92 

2. 
Просечна 
месечна нето 
зарада 

32.322 30.918 31.726 38.094 38.670 42.398 51.546 122 

3. 
Просечна 
месечна 
бруто зарада 

44.998 42.481 43.611 52.649 53.524 58.358 71.131 122 

 
Просечна нето зарада исплаћена у 2020. години износи 51.546 динара, а бруто 71.131 
динара. Просечан број запослених за које је исплаћена зарада на крају године износи 188.  
 
 
 

На бази часова рада 
По 

месецима 
2014. 

година 
2015. 

година 
2016. 

година 
2017. 

година 
2018. 

година 
2019. 

година 
2020. 

година 
Индекс 

2020/2019 
Јануар 249,35 244,27 220,60 224,13 232,91 220,15 184,64 84 
Фебруар 243,28 237,34 228,48 220,48 226,89 215,05 180,77 84 
Март 238,73 241,77 228,78 196,66 220,37 210,54 186,48 88 
Април 246,18 242,49 216,81 214,24 224,24 213,45 185,56 87 
Мај 241,51 233,41 222,82 232,84 226,11 207,38 179,20 86 
Јун 246,72 241,32 223,74 219,20 216,32 192,33 192,22 100 
Јул 249,12 242,29 215,29 232,20 221,91 199,96 190,58 95 
Август 238,13 229,82 242,21 236,67 233,09 189,62 179,24 94 
Септембар 244,20 238,63 234,38 226,42 210,61 192,79 187,45 97 
Октобар 245,34 241,37 213,20 236,36 224,22 203,13 180,20 89 
Новембар 231,13 236,84 221,46 227,46 213,88 187,61 184,56 98 
Децембар 245,88 237,65 216,69 226,85 209,66 190,92 180,44 94 
Просек 243,30 238,93 224,00 226,83 221,69 201,91 184,28 91 



Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. годину 
 

 
Страна 55 од 58 

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 за рад са корисницима услуга на терену; 
 документација (форма); 
 ток документације (време). 

 
По насталим променама извршена је контрола тачности података на терену за преко 

7.000 корисницима који су дуговали више од шестомесечног задужења и њима су уручене 
опомене пред утужење по основу доспелог дуга. 

Током године ова служба је поред рада на ажурирању корисника на терену (одјаве, 
пријаве, пренос на другог корисника и др.) извршила поделу 28.876 рачуна за правна лица, 
а за физичка лица 101.086 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 11.273 објеката са проверено тачним подацима. Од овог 
броја у домену колективног становања налази се 694 објеката, а породичних кућа преко 
10.000. 
 
 

4.8. Систем финансијског управљања и контроле и Интегрисани менаџмент 
систем  

Финансијско управљање и контрола представљају најважнији део свеобухватног 
система унутрашњих финансијских контрола унутар Предузећа, који успостављају 
руководиоци, а проводе сви запослени у колективу. Систем финансијског управљања и 
контроле се састоји од: 
 

• Законски обавезних докумената које доноси руководилац Предузећа, 
• Процедура система, које се израђују како би могао да се одреди ревизорски траг 

документације и успоставе одговарајуће контроле, 
• Регистра ризика, који дефинише мере за отклањање недостатака унутар система, и 

мерење, као и побољшавање самих процедура и 
• Check листе одговорности свих учесника / корисника система. 

 
Систем финансијског управљања и контроле има за циљ да омогући контролу 

финансијских токова новца унутар Предузећа и да обезбеди транспарентно и одговорно 
пословање свих запослених и Предузећа као целине. Систем финансијског управљања и 
контроле поседује двоструки карактер. Наиме, он представља законску обавезу, прописану 
од стране законодавца као обавезни облик процедура и контрола, али, он је, истовремено, и 
реална интерна потреба сваког предузећа, која пружа већу успешност и контролу 
пословања. Када се Систем финансијског управљања и контроле повеже са стратегијом 
развоја, стратешким оперативним плановима развоја и системима управљања имовином, 
добије се свеобухватни алат који свако предузеће чини бољим и успешнијим. Овај законом 
уређен систем унутрашњих финансијских контрола, који обухвата Финансијско управљање 
и контролу, као и Интерну ревизију у јавном сектору, је сложен систем, који се састоји од 
низа активности, особа, листа, регистара и већег броја докумената. 
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Када је реч о значају и потреби примене Интегрисаног менаџмент система у 
Предузећу, онда свакако ваља истаћи следеће: појава екстерног притиска од стране државе, 
који се испољава кроз доношење великог броја закона и прописа и кроз изузетно оштре 
казне за грешке у њиховој примени, као и јачање притиска јавности, која захтева здраву 
животну и безбедну радну средину, приморава јавна предузећа да преиспитају своју 
досадашњу праксу у области система менаџмента. Према томе, постаје очигледно да 
Предузеће мора да пронађе оптималан пут за истовремено и што рационалније задовољење 
свих екстерних и интерних захтева. Одговор се налази у примени интегрисаних система 
менаџмента, дакле система који је усмерен на унапређење процеса рада у свим областима 
значајним за Предузеће. При доношењу одлуке о примени захтева одговарајућих стандарда 
у Предузећу, као и при успостављању Интегрисаног менаџмент система, потребно је знати 
одговоре на следећа питања: које циљеве треба постићи, ко су заинтересоване стране и шта 
оне очекују од Предузећа. Такође, наши корисници услуга, локална власт, али и запослени, 
могу да подстакну побољшања на плану перформанси околине и као последицу да 
прихвате виши интегрисани приступ системима менаџмента. Потреба да се повинује 
растућим строгим прописима, значи да фирма мора исказати побољшања у менаџменту 
квалитета, перформансама животне средине и квалитетнијем приступу здрављу и 
безбедности запослених на раду. 

 
ЈКП „Комуналац“ је још крајем децембра месеца 2018. године направило почетне 

кораке на плану увођења Система финансијског управљања и контроле, као једно од првих 
јавних предузећа и установа чији је оснивач Град Чачак, а референт Финансијског 
управљања и контроле у Предузећу је од стране SEVOI групе, као овлашћене куће за 
успостављање наведених стандарда, прибавио одговарајуће лиценце и сертификате који га 
у потпуности квалификују за поменуте послове и радне задатке. 
 

Претходне 2020. године, у Предузећу су настављене активности које се односе на 
имплементирање и успостављање Система финансијског управљања и контроле у пуном 
капацитету, што је, између осталог, подразумевало и даљи пролазак кроз изузетно сложен 
поступак испуњавања одговарајућих захтева, процедура и ресертификације лица 
одговорног за горе наведене радње. Наравно, ни у протеклој години нису изостале 
свеобухватне интерне контроле везане за Систем финансијског управљања и контроле, на 
бази којих је акценат доминантно стављен на контроле процеса књиговодства, све 
посматрано са аспекта контроле поштовања усвојених мапа пословних процеса и 
вертикалног прегледа документације о систему. ЈКП „Комуналац“ је, током марта месеца 
2020. године, Министарству финансија у Влади Републике Србије – Централној јединици 
за хармонизацију – доставио Годишњи извештај о Систему финансијског управљања и 
контроле у Предузећу, што иначе представља и законску обавезу сваког правног субјекта. 
Овде треба нагласити да се извештавање Министарства сада одвија у прилично измењеним 
процедурама, које подразумевају коришћење додатних алата, у смислу приказивања 
аналитички потпунијих података који се тичу свих елемената који су од значаја за детаљан 
увид у финансијско пословање Предузећа у извештајном периоду. 
 

ЈКП „Комуналац“ је и током претходне 2020. године, паралелно са процесом 
успостављања Система финансијског управљања и контроле у Предузећу, посвећено радио 
и на имплементацији још једног веома значајног система, а реч је о Интегрисаном 
менаџмент систему (ИМС). Овом приликом смо у обавези да истакнемо да су извршене све 
активности предвиђене динамичким планом, што је резултирало и одговарајућим успесима 
на поменутом плану. Наиме, 29. септембра 2020. године, након претходно поновљених 
свеобухватних унутрашњих контрола и провера свих процеса рада у радним јединицама у 
оквиру Сектора за техничке послове Предузећа: „Чистоћа“, „Јавна хигијена“, „Пијаца“, 
„Одржавање“ и „Зоохигијена“, ЈКП „Комуналац“ је посетио експертски тим проверавача, 
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који је обавио вишедневне екстерне контроле и провере документације и свих процеса 
рада. По завршетку процеса контроле, експертска радна група је највишом позитивном 
оценом вредновала досадашње напоре Предузећа, коме су на пригодној свечаности и 
конференцији за новинаре, од стране овлашћеног сертификационог тела, YUQS из 
Београда, уручени сертификати ИСО 9001 – за менаџмент квалитетом и ИСО 14001 – за 
менаџмент животном средином. Такође, Предузећу је, поред домаћих, уручен и престижни 
међународни IQNet сертификат, за провераване системе менаџмента. 
 

Такође, мора се истаћи и чињеница да се у највећем делу претходне године 
целокупно пословање Предузећа одвијало у амбијенту епидемије изазване присуством 
вируса Covid-19, што је био огроман отежавајући фактор у реализацији постављених 
циљева, који је условио и одређена кашњења у извршењу динамичког плана, услед 
измењеног редоследа приоритета. 
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flo uaurena Mfllurbeuy, oct4M 3a e$eroe xopexrlr,rja no nilraFblaMa xoja cy HaBeAeHa y nacycy ocHoBe 3axaanu$rxoeaHo peBil3opcKo M14turbeFbe, npilfloxenr Qrnancmjcxr rasLeu.rraln I-lpeayseha cacraBrbeHu Ha
Aan 31.4eqerra6pa 2020. ro+uae, Ltcl,lHt4ro n o6jerrreno nfr,trasyjy, no cert.r rrrarepr,rlanno.rarrjrry
nl4TalbuMa, Srxancnjcrr nonoxaj, pe3ynrare FberoBor nocfloBaba, ToKoBe roroBuHe Kao u
o6eno4arurBaFba y HanoMeHaMa ye Qrnarcujcle raeeu:raje, sa ro4fiHy xoja ce 3aBpuaBa Ha raj AaH, ycKnaAy ca paqyHoBoAcrBeHilM nponr4cr4Ma peny6nrxe Cp6r,tje.

Ocnoea aa peeusujy
Peeusr,ljy cMo l43BpLul4nr y cKnaAy ca Me[ynapoAHt4M craHAapAilMa peer,tstaje (l/CA). Hau:e ogroeopHocrr4y cKnaAy ca rilM craHAapAfiMa cy Aeralbnnje. onrcaHe y oAerbxy reeeuraja roju je' nacnoeruexogrosopnocrr peBil3opa_sa peBilst4jy $ranantrajcxrx rseeruraja. Mr,t c,vro ,".irr"r, y o4Hocy Haflpe4ysehe, y cKnaAy ca Errqruu KoAeKcoM aa npo$ecroHanHe pavynoeo[e O46opa sa rraelynaptane
erl4qKe craHAapAe 3a paqyHoBole (IESBA Ko4erc) r eruuKr4M 3axreB,4Ma rojt,l cy peneBaHrHr4 3a Hauypearsrjy $unancrjcxrax usaeutraja y Peny6nraqu Cplnju v tncnyHtnv cMo Haue Apyre erilqKe
oAroBopHocrl4 y cKnaAy ca oBrM 3axreBilMa r IESBA Ko4excona. Cnltarpanlto Aa cy peBu3ralcrra ioxasn xole
cuo npu6aailflil AoBorbHvt il arqeKBarHn Aa HaM npyxe ocHoBy ga Halue KBanreraxbeano My,LrJrbeFbe.

Ocnoea sa xean u$ u KoeaHo M u turbetbe
Y Hanouenr 5 ys $nxancrjcxe ueeeuraje,.o6enoAaFbeHe cy HeKperHnHe il seMrbt4ue y il3Hocy og 61.052
xilrbaAe AilHapa, Hero y rexyhoj rorqt,tHil. Y oreNpy oBe ]4MoBr4He l-lpegyaehe taMa ilcxisaHe rpaFlear,1ncxe
o6jexre u npnna$alyhe serlrbilulre y snavajHoM r43Hocy, xoju cy y cio.yranu ocHilBaqa l-paaa r{a,1xa. y
nocrynKy peauarje Srnaucnjcrilx r3Beruraja yrep4ranr cMo ga Ociraeav r,r l-lpe4ysehe nervrajy y
nornyHocrt4 perynilcaH uMoBt4HcKo - npaBH[ oAHoc no ocHoBy xopnuheua noMeHyrhx HenoKperHocfl4.
Osu rn4uraropl/ cy nocrojanr fi y nperxoAHilM nepiloAVMa n crora ce e$er(rra oBor nilraFba xajaehrna
AenoM oAHoce Ha nperxoAHe nepfioAe. 3a nac npaKrilqHo ;rraje 6rano i43Bo4rbt4Bo Aa yrBp4r4Mo
norenqujanne eSerae HaBeAeHor n[raFba na Srnancrajcxe rseruraje, ycneA' HeAocrarKa nornyHo
noy3AaHnx rn$opuaqraja. 36or naaegenor, HucMo y uoryhnocr.A Aa norBpAklMo ,qa HeKperHilHe,
nocrpojesa il onpeMa, Kao il rpotrtKoBil aMoprt4saqraje ne saxreaajy rr,tarepu;anno snava.pre ropexqraje.

Cxpemarue nilr{be
ocHosxil Kanilrafl xojr je ,a*rrr*t y nocnoBHr4M Kr-bilraMa l-lpe4yseha nrje ycarnauJeH ca ocHoBHr4M
KanilranoM roju je eBilAeHTfipaH y perucrap Arenqraje 3a npuBpeAxe perr,tcrpe. y nocnoaHilM KrbilraMa
l-lpe4yaeha rcKa3aH je ocnoanr Kanilrafl y ilsHocy on-137.60b xrlrbaiqa pCA. y perncrap xo4 Arenqrje ea
npilBpeAHe perilcrpe ynrcaH je ocnoexr Kanilran y u3Hocy og 4.856.841,00 yCA. Hr,rcrvro Aufin y
ruoryhnocrr 4a npu6aeNMo noygAaHe ran$opruaqraje o pasnoeurr,ta HaBeAeHe HeycarnaueHocl4 ocHoBHor
KanilTana.

(uacmaeraa ce ua cnedehojcmpanu)
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143 B E lurAJ H E3ABI4 c H or pE B l43opA .l xn j{9 lvy$I4t" qAqAK (nacra ea x, aa 2l
I'lpeua qnaHy 107 KonercruBHor yroBopa, l-lpe.qysehe NMa o6aseoy Aa 3anocneHilMa ilcnnaril jy6ranapny
Harpa,qy Ha ocHoBy t43Hoca npoceqHe MeceqHe 3apaAe y JKI-1 Kouynanaq, ocrBapeHe r,1 racnhanex'e y
nperxoAHoM Mecelly y oAHocy Ha Meceq KaAa ce 3anocneHoM r,rcnnahyje HarpaAa r,,l ro: 1) aa 10 rogranipaAa y BVcvtHV 1 npocevxe 3apaAe, 2) aa 2.0 roAuHa paAa y eucujlu"1,s n[ocevene 3apaAe, 3) ea 30roAilHa y Bvtcu{vt 1,75.npocevHe 3apaAe u 4) aa 40 ro$uaay BVctAHtA 2 npocevne 3apaAe. hpranoxenu
$rnancujcxu ueaeulrajr He caApxe o6aeese 3a HaKHa.qe 3anocneHrMa no ocHoBy jyoranapnra; ,aipil;rxro o,qcryna oA 3axreBa MCOI4 sa MCn o4eruar 2g - llpntaaFba 3anocfleHilx.

Haure rr,lrulrueFbe He carqpxlr pesepBy no HaBeAeHilM nilTalb]4Ma.

Rnyuua peeusujcxa numatba

lfi,yvta peersujcra nilraFba cy nilraFba xoja cy, no npo$ecroxanHoM npocylraearuy peBil3opa oAnajeeher.sxavaja y peererajr,t Quxaucmjcrux useeu.raja sa rexyhu nepuoA. v' xonr'excry naure peersuje
$rnaxcnjcxnx raaeulraja ra y Qoprrailpaby HalrJer Mfilu.rbeFba o FbilMa, HilcMo ce noce6no ,,ls.la,.,rruaaaira
o KIbyLlHl4M peB[3opcKl4M nilTaFbklMa, aeh o SunancujcK[M tlt3Belurajrnl1a y qer.l14Ht4.

odeoeopnocm pyKoeodcmea u nuLla oenautheuux sa ynpaerbabe npoqecou guuancujcxoe
u3ewmaea,$a

Pyxoao4crao je o4roeopHo 3a nprnpeMy 14 +ep np$eHTal{iljy oarx $ranancrajcxrx uaaeuraja y cKnarqyca MColzl sa MCn, rao r 3a oHe LIHrepHe KoHrpone sa xole .oApeAu Aa cy norpe6ue .j ni,rnp"ilv
$uranoajcxnx rsaeuraja rojn He caApxe ruareprajanuo snavaire' norpe**e ,.*j.", Hacrane ycne4
Kpl4MrHanHe paflHre ilnil rpeuJKe.

Ilpu cacraerbaFby $ranancrajcxux reaeuraja, pyKoBoAcrao je o,qroBopHo 3a npoqeHy cnoco6nocrra
flpe4yseha Aa HacraB[ ca nocnoBaH,eM y cKflaAy ca HaqenoM cranHocrt4, o6enogiryjynra, no norpe691,
nilTaFba roja ce oAHoce Ha crauHocr nocfioBaFba u npilMeHy Haqefia cranHocrr4 nocfloBaFba KaopaqyHoBoAcrBeHe ocHoBe, ocl,lM aKo pyKoBoACrBO HaMepaBa Aa fiilKBVAnpa rlpe4ysehe unvi Aaooycraeu nocroBabe, ilnI HeMa ,qpyry peanHy rraoryhnocr ocHM Aa ro ypaA[.

Jlrqa oanauheHa ea ynpaBrbaFbe cy oAroBopHa 3a HaArfle4ahbe npoqeca Srnancrjcror [3BeuJraBarba
l-lpe4yaeha

odeoeopnocm peeu3opa sa peeueujy suuancujcrux useeutmaja

Hau: quru je cruqarue yBepaBaFba y paeyrranoj Mepil o roMe Aa $ranancrajcxn rseeu:rajr, y3eril y LlenilHil,
He caApxe ruarepujanxo exavajne norpeuHe ilcKa3e, Hacrane ycneA Kpr4MrHanHe paAre ilnil rpelxKe; I
rsAaBaFbe uaeeuraja peBr3opa xoju ca4pxr Haue Mururberue. YeepaBaFbe y paayrvuoj Mepil o3HaqaBa
Bt4coK Hl4Bo yBepaBaFba, anu He npeAcraBrba rapaxqujy Aa he pearasr,rja cnpoBeAeHa y cKnaAy ca
Me[ynapo4Ht4M craHAapAr4Ma peereNje yBeK orKprlrra vrafepra.lanHo norpeuJHe ilcKa3e aro raKBil nocroje.
Borpeulnn ucKa3u Mory Aa HacraHy ycneA Kpr4MilHaflHe pa,qbe unil rpeuJKe ra crvrarpajy ce rrrarepraianiro
anavajurn/l aro je pa3yMHo oqextlBaru Aa he onr, noje4uHaqHo unra s6rpno, yl4qarr Ha eKoHoMcKe
o,qflyKe Kopl4CHIKa AOHere Ha ocHoBy oarx Suxancnjcxrax rseeuraja.

Kao 4eo peeusraje y cKnaAy ca 14CA craHAapAilMa, Mil npilMer+yjerrao npo$ecuonanxo npocy!ilBahe u
o.qpxaBaMo npoQecuonaflHh cKenrnr-lil3aM ToKoM pearsrje. [z1cro raxo, uu:

. Bpurrrao u4exrr$urat|ujy u npoLleHy pt43fiKa o4 rraarepujanno snavajHilx norpeuHilx t4cKa3a y
Qunancrajcruu useeu.rajilMa, Hacrarilx ycneA Kpr4MuHanHe paAFbe nlril rpelrJKe; ocMr4r.urbaBahbe
il o6aarbaBe peerasujcxt4x BocrynaKa rojr,t cy npr4KnaAHr 3a re p[3r4Ke; r npyt6aalbaFbe AoBorbHoaAeKBarHilx peeusujcxnx AoKa3a Aa o6eg6efle ocHoBy 3a M[lrtrbeFbe peBil3opa. prsrr 4a nehe6rrn ugenrnsuxoaanu naareprjanno snavajnr norpeu+rra lacKa3r xojra cy pe3ynrar Kpr4MilHanHe
paAFbe je eehr Hero 3a norpeuHe ilcKa3e Hacrafle ycfieA rpeuxe, 3aro luro Kpr4MilHanHa pa4Fba
Moxe ,qa yK,byt{]4 yApyxilBabe, Sancr$uKoBabe, HaMepHe nponycre, naxHo npeAcraBrba1be
wnu sao5unaxeFbe [HrepHe KoHTpone.

(aacmaetua ce ua cnedehojcmpanu)
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I43BEIUTAJ HE3ABI4CHOT pEBt43OpA JKn "KOMyHAIAq" rtAr{AK

' Crt4qeMo pa3yMeBaFbe o ilHrepHrM KoHrponaMa Koje cy perreBaHrHe 3a peBil3i4jy paNA
ocMt4uJ.rbaBarua peetlsrjcKilx nocrynaxa xojr cy npilKnarqHil y AarilM oKolHoc14Ma, anil He y
Lll4rlry l43paxaBaFba MilurbeHra o eQuxacnocrtl cr4creMa ilHTepHtax KoHTpona eHTilTera.

' BpuJt4Mo npoqeHy npilMeFbeHilx paqyHoBoAcrBeHilx nonrrn4Ka ra y rojoj Meprr cy pa3yMHe
paqyHoBoAcrBeHe npoqeHe r noBe3ana o6enogaFbilBarua xoje je t43Bprutlno pyKoBoAcrBo.

o flonocutvto 3aK.rbyqaK o npilKnaAHocrt4 npilMeHe Haqera cranHocrr4 Kao paqyHoBoAcrBeHe
ocHoBe oA crpaHe pyKoBoAcrBa tA, Ha ocHoBy npilKynrbeH[x pearsrjcxLrx AoKa3a, Aa nu nocrojr
ruareprjanua Heil3BecHocr y Be3ta ca 4orafiajrMa unv ycnoBilMa xojta rraory Aa u3a3oBy enavajgy
cyMl-by y norneAy cnoco6nocril eHrilTera rqa HacraBil ca nocnoBaFbeM y cKflaAy ca HaqenoM
cra.nHocrl4. Axo eaxruyqilMo Aa nocroju naarepujanna Heil3BecHocr, Mt4 y ceorrrr usaeurajy
crphenao naxFby Ha noBe3aHa o6enogauilBaFba y Qr,rnancrjcKrM t43BeuJrajnrvra ilnr4, aKo raKBa
o6enoga rur Ba Fba H ilcy aAeKBarHa, rr,t ogt,t$r4 xyjena o ceoje M i4 urbe Fbe.

o Hau:u saKrbyqqil ce sacxueajy Ha peBil3r,rjcxurvr 4oraailMa nprKynrbeHilM Ao AaryMa reaeuraja
peBr3opa. Meflyruru, 6y4yhra 4oraflajr,r vnt/i ycnoBw Mory 3a nocneAilLly 4a nrvrily 4a errure,
npecraHe 4a nocnyje y cKnaAy ca HaqenoM crarHocrr4.

' BpLUtrMo npolleHy yKynHe npe3eHral{ilje, crpyrcrype I ca,qpxaja $ranaxcujcxux meaeuraja,
yrruyvyjyhu o6enogarumBaFba, .4 Aa nn cy y $ranancrjcrnru r,teeeu.ralr,rnlta npnKa3aHe ocHoBHe
rpancaxqnje r 40ra[ajra Ha raKaB Haq[H Aa Ce nocr!4rne sep npesenraqnja.

t KotuyuuLl!4paMo ca nilLlrMa oenauJheHilM 3a ynpaBrbabe, r,lerr,tefly ocraflor, o nnaHilpaHoM
o6t4My 14 BpeMeHy pearasraje u anavajnrru pearaujcruru HanasilMa, yxruuyjyhra cee snavaixe
HeAOCTaTKe 

'4HrepHe 
KoHrpone roje cuo N4exruSrroBa.nh roKoM peereraje.

' Tarohe, Hau paA je ycxnafien ca peneBaHrHfiM errqKilM 3axreBfiMa y norneAy H$aBrcHocl4 14

ca flilquMa oenauhexfiM 3a ynpaBrbalbe pa3MarpaMo cBe oAHoce il ocrana nilTaFba sa xoja
MOXe pa3yMHO Aa Ce npernocraBLi Aa yruqy Ha Haluy He3aBilCHOCT, r,r rge je ro ruoryhe, o
noBe3aHfi M MepaMa 3a[UTilTe.

flaprnep rojra je aHraxoBaH y peewenln Ha ocHoBy xoje je cacraBrbeH oaaj useeulraj nesaercxor
peBil3opa je 4p MapNna l-aepnnoarh.

V Bpruavxoj EaH,r, 04.A6.2021. roauHe

il peBil3op 14 AfipeKrop
6arua

4p Mapuxa l-aeprnoauh

d.o.o. -f

uu,gf'
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0063

231 u

ileo 239
2. Kpa'rxopouuu KpeaI'ITI{ Lr nJIacMaHll - ocraJla rloBe3aHa

f,N2EH' fiilTIA
0064

WvWv.cekos.rs



fpyra
paqyHa,

paqyH
no3r4r_lr,rJA AOII Hanouesa

6poj

[4sHoc

flperxoqua ro4una

Teryha rogr.rHa
Kpaj*e crane
3L.12. 20 t9 .

floqerso c:rarre

0t .01.20 19 .

I 2 J 4 5 6 7

232 Ll

teo 239
3. Kparxopo,rHrl KpeAHrr{ lr rajlroeu y reltru 0065

233 u
aeo 239

4. Kparropouul.r KpeAnrr.t rI 3aJMoBI.I y LlHocrpaHcrBy 0066

lJ1, t)),
238 u

rco 239
5. Ocra.nr KparKoporrHu QHHaHcuJcKrl rIJIacMaHI,I 0067 160

z4 VII, |OTOBI{HCKI4 EKBI4BANEHTU 14 |OTOBIIHA 0068 1.800 940 3.773

27 VIII, fIOPE3 HA AOAATY BPEAHOCT 0069 1.128 309 1.475

28 ocuu
288

IX- AKTI4BHA BPEMEHCKA PA3|PAHI4IIEBA 0070 42 686 322

A. YKYTIHA AKTI{BA: IIOCJIOBHA IIMOBI{HA
(000 t+0002+0042+0043)

007 l 320.559 319.669 327.249

88 R. BAHEII.IIAHCHA AKTI{BA 0072 195.685 199.931 274.676

TIACIIBA

A. KAIII'ITAJI
(0402+041 I - 0412+0413+0414+0415 - 0416+0417
+0420 - 0421) > 0 = (0071 - 0424 - O44l - 0442\

0401 140.267 138.191 140.311

30
I. OCHOBHI,I KATII4TAJI

(0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+04 1 0)
0402 139.666 139.666 139.666

300 1. Arqujcru (anuraJr 0403

301 2. Yaelu apyiuraBa c orpaHr.rrreHoru ogroropuou:hy 0404

302 3. Virosu 0405

303 4.,{p;xaanu Karrr{rtl[ 0406 137.500 137.600 137.600

304 5.,{pyurraeuu KanrrraJr 0407

30s 6. 3agpyxHH y,qerr.r 0408

306 7. Euuclrosa npeulrja 0409

309 8. Ocra.nu ocHoBHu KanHTa,,t 0410 2.065 2.066 2.066

3l II. YIII4CAHT{ A HEYN'IA:REHI,I KATIHTAN 041 1

047 w237 III. OTKYIIJbEHE CONCTBEHE AKIII4JE 0412

32 IV. PE3EPBE 0413

330

V. PEBAJIOPI43AUI4OHE PE3EPBE NO OCHOBY
PEBA JIOPI,I3AUI,{JE HEMATEPUJAII}IE I4MOBI{TM,
HEKPETHHHA. I]OCTPOJEIf,A I4 ONPEME

0414

33 ocuu
330

VI. FIEPEA,'M3OBAH}I AOEI{III4 TIO OCHOBY XAPTI4JA
OA BPEAHOCTT4'I APYTI|IX KOMT]OHEHTI4
OCTANO| CBEOEYXBATHOT PBYJITATA
(noroarxna ca,'ua DaqvHa rDvne 33 oclrr',r 330)

0415

33 ocnrrr

JJU

!{I. }IEPEAJ]I,BOBAHI,I I-YBI,II-U,I IIO OCHOBY XAPTI4JA

OA BPEAHOCTI4 14 APY I VX KOMNOHEHTI4.OCTAJIO| 
CBEOEYXBATHO| PE3YJITATA

(avroaHa caJrra DaqvHa rDyne 33 oclrM 330)

041 6

34 VIII. HEPACilOPET)EHI4 AOEHTAK (041 8+0419) 0417 34.903 32.87s 37.2t0

340 1. Hepacuopefenu go6utar paHrrjr,rx roauHa 0418 32.779 32.779 32.779

341 2. Hepacnopefeun ao6urax r:eryhe roar.rHe 0419 2.t24 96 4.431

IX. YI{EIIIAE EE3 IIPABA KOHEPONE 0420

35 x. r'yEr4TAK (0422+0 423) 0421 34.302 34.350 36.565

150 l. fy6nrar panujux roAuua 0422 34.302 34.350 36.565

351 2. fy6lrrax rer<yhe roauHe 0423

E. AY|OPOIIHA Pf,3EPBIICAIbA I,I OEABf,3E
(nl)\+fi417.\ 0424 67.t42 71.031 69.548

40
I. AY|OPOqHA PE3EPBI4CAITA

( 0426+0427 + 0428+0429+0430+043 1

0425 21.482 20.745 26.035

400 l. Peeeprucama 3a rporrKoBe y mpaHrHoM poKy 0426

401
2. Perepalrcama 3a rpotxxoBe o6Haa"6aH,a [pupoAHlrx
6oratcrana

0427

403 3. Pe:eperacara;'sa rporxKoBe pecrpyKTypHpalLa 0428

404 4. Pe:epnrzcarra:a HaKHaae r.{ apyre beue$uquje ranocnenrx 0429 16.132 17.791 19.084

www,cekos.rs



fpyna
paqyHa,

paqyH

no3?tuI4JA AOn
Hanolteua

6poj

HsHoc

flperxo4ua roguna

Teryha roanna
Kpallre crarre
31..12. 20 19 .

Iloqerso crarce

01.01.20_1q

I 2 3 4 5 6 7

405 5. Pe:epeucar+,a 3a rpotxxoBe cyAcxnx cnopoBa 0430 5.350 2.954 5.951

402u409 6. Ocra.na AyropoqHa pe3epBl{carLa 0431

4l II. Ay|OPOTIHE O6ABE3E
( 0 43 3 +0 43 4+043 5+0436+0437 +043 8+0439+0440)

0432 40.660 50.286 43.513

410 l. O6asese roje ce r'lory KoHBeproBarH y KanlrraJr 0433

411 2. O6arele npertla MarntrHlrM Lr 3aBl'IclrrlM rrpaBHIlM JI]IqlIMa 0434

412 3. 06aBe3e rrpeMa ocranlrM noBe3aHI{M npaBHl{M,'Iuqt{Ma 0435

413
4. O6aee:e flo eMr.rroBaHI'IM xaprlrJaMa oa BpeaHocrl, y
neDuonv Dv)KeM o.tr ro[]'lHv JlaHa

0436

414 5. ,{yropouuu KpeAI4rH u sajuorn y 3eM,'bll 0437 40.660 50.286 43.s13

415 6..{yropouun KpcInrH n :ajuoru y lzHocrpaHcrBy 0438

416 7. 06asese no ocHoBy Qnuauctlcxor.lusnura 0439

419 8. Oc'rale 4yropo.rHe o6asege 0440

498 B. OAJIO}ttEHE TIOPECKE OEABE3E 0441 7.59t 2.997

42 to 49
(ootrra

498 )

r. KPATKOPOIIHE OEABE3E
(0443+0450+0451+0459+0460+0 461+0462)

0442 1 15.559 107.450 1 1 1.390

42
I. KPATKOPOqHE OI4IIAHCI4JCKE OEABE3E

(0 4 4 4+ 0 4 4 5+ 0 4 4 6+ 0 4 47 + 0 4 48+ 0 4 49 )
0443 t8.434 21.011 17.820

420
l. Kparropouuu KpeAr,trlr o,4 MarHqHLIx Lt 3aBIrcHI.Ix

npaBHI.IX JrI.{Ua
0444

421
2. Kpa'rxopourilr KpeAIITI,I oA ocraJlltx noBe3aHllx npaBHux
frfrttA

044s

422 3. Kparxopouun KpeAI.ITI.{ u sajuoeu y seuruu 0446 2.332

423 4. KparropovHa KpeAIITI,I LI 3ajMoBu y LlHocrpaHcrBy 0447

5. O6asese no ocHoBy cra;rHr,rx cpeAcraBa Il cpercraBa
o6vcraeJbeuor fiocnoBaEa Haueruesux nDo.[aiN

0448

L'.)l. /.r\
426 u 429

6. Ocra,re KparKopoqHe $uHaHcnjcxe o6aae:e 0449 t8.434 21.011 15.488

430 II. NPI,IMJbEH'{ ABAHCH, AETIO3UTI,I },I KAYUI{JE 0450 3.905 6.882 12.57t

43 oclor
430

III. OEABE3E I,I3 IIOCJIOBAI}A
(04 52+0 4 53 +04 54+04s5+0456+045 7+045 8)

045 I 74.469 60.357 s2.306

431 1. ,{o6ar,'ravu - Marr.rqHa Ia 3aBLIcHa npaBHa nl{ua y 3eM,EI'r 0452

432
2. ,(o6aursalu - Marr.rqHa L 3aBxcHa [paBHa nliqa y
I,IHOCTOAHCTBV

0453

433 3. lo6arrsaun - ocraJra [oBe3aHa IIpaBHa JIIIUa y 3eMJEL 0454

434 4. flo6aa;uvlr - ocrana noBe3aHa npaBHa Jltlqa y nHocrpaucray 0455

435 5. .{o6aaravu y seu.nu 04s6 74.469 60.357 s2.306

436 6. ,{o6au,'rauu y r{HocrpaHcrBy 0457

439 7. Ocraae o6aeese ilg nocJloBalf,a 0458

44,45 u

46
IV, OCTAIIE KPATKOPOI{HE OEABE3E 0459 tz.22s t2.545 21.26t

47
V. OEABE3E IIO OCHOBY IOPE3A HA AOAATY

BPE]IHOCT
0460 2t3 1.000 4.565

48
vr. OBABE3E 3A OCTAJIE nory3E, AOIPI,IHOCE

I,I trPYIE NAXEI4HE
0461 263 1.072 t46

49 ocunr
498

VII, TIACI4BHA BPEMEHCKA PA3|PAHHI{EITA 0462 6.0s0 4.633 2.721

A. |YEIITAK I{3HAA BIICIIHE KATII{TAJIA
(0412+0416+0421 - 0420 - O4l1 - 0415 - 0414 - 0413

- 041 1 - 0402) > 0 = (0441+0424+0442 - 0071) > 0
0463

R. yKynIrA [IA()IBA QA4+0442+0441+0401 - 0463) > 0 0464 320.ss9 319.669 327.249

ao E. BAHBI,I.TIAHCHA NACIIBA 0465
,/, 6f.me@k 199.931 214.676 /'

y tlaqKy

raua 31.01. 2o ?1 roauue

y'/cq-' 'a;\,

!s'l.r:,',iq,6an6U..{!\
,-- 'r rr '_..1 "' 

"9i

\o+ ili\t'-el,,'tg W
www.cekos,rs



llonyn ana rrpaBHo Jrrrqe- [peay3erHllx

IIIuQpa 4enaraocru
3811

EI{JTAHC YCTTEXA

3a repr{oA oA 01.01. Ao 31.12. 20-20, roArrHe

fpyna
parryHa, IIo31'IrIr4JA AOII Flanouesa

6poj

H:soc
Tenyha rognHa flperxogua ro4aua

2 J 4 5 6
IPI{XOAI{ I43 PEAOBHOI TIOCJIOBAIf, A

60 ao 65,
ocuu 62

u63
A. IIOCUOBHII IPUXOAI4 (1002+1009+1016+I017) l00l 428.863 416.93s

60
I. TIPI4XOAI,I OA NPOAAJE POEE
( I 003+t 004+1 005+1 006+1007+1008) t002

600
l. flpuxogu og npogaje po6e MarurrHr.rM r.r 3aBr,rcur.rM npaBHrrM
nrrqHMa Ha AoMahelr rpNurury r 003

601
2. [Ipnxo4u oq upoaaje po6e MarrrrrHr{M r.r 3aBucHtiM npaBHuM
,lrqr.rMa Ha r{HocTpaHoM Tp}KrIXTy I 004

602
3. flplrxo4n og npogaje po6e ocrarruM noBe3aHr{M npaBHlrM
nluIHMa Ha AoMaheu rpNuurry l00s

603
4. flpuxollr oa [poAaje po6e ocraalru noB€3aHr.rM npaBHuM
nIlqrrMa Ha l.tHOCTpaHOM Tp)Kr.rlIIry I 006

604 5. flpuxoglr o4 npo4aje po6e ua 4ouaheu rpNlllrry 1007

60s 6. flpuxogu oq npoaaje po6e Ha r.ruocrpaHoM rpxrrrxry 1008

61
II. IIPUXO.{r4 OA IIPOIAJE rrpor43Bo,qA r4 yc.rryrA

(1010+101 l+1012+1013+1014+1015) I 009 391.658 373.906

610
1. Ilprxo4ra oA npolaje nporr3Boaa H ycnyra Marr.rqHr,rM l.l

3aBr.rcHuM npaBHrlM nuqlrMa Ha AoMaheu rpxnrury l0l0

6il 2. flpuxogll og npoaaje npon3BoAa l ycnyra MarHqHr.tM r.r

3aBLTCHITM rrpaBHLrM Jruut{Ma Ha I.rHocTpaHoM TpxHrrrry l0l I

612
3. Ilpuxo4u og npo4aje [poH3BoAa u ycnyra ocraJruM rroBe3aHr.rM
npaBHr.rM Jtr{utrMa Ha AoMaheu.rpNlrury 1012

613
4. Ilpuxo,lu og npoaaje npox3Boaa Aycnyru ocraJruM rroBe3aHrrM
npaBlrrrl{ JIItqrrMa Ha nHocTpaHoM TpXrIlUTy l0l3

614 5. flpuxogu og npogaje rpor.r3Boga n ycJryra Ha,qoMaheu rpxraurry l0l4 391.6s8 373.906

615
6. flpuxo4ll o4 npoaaje roroBr.rx npolr3BoAa,r ycnyra Ha
HHOCTpaHOM TpxHtrrTy I0l5

64
III. NPUXOTH OA TIPEMHJA, CYEBEHUI4JA,

AOTAIIT{JA, AOHAUI,IJA H CN. l0l6 10.839 11.52s

65 IV IPytLI IOC,TIOBHI4 IPI4XOAI4 l0t 7 26.366 31.504
PACXOAI,I I,I3 PEIOBHOI IOC}OBAIf, A

50 ao 55

62u63

E. TIOCJIOBHII PACXOAII
(1019 - 1020 - t02t+1022+1023+1024+102s
+1026+1027 + 1028+1029) > 0

101 8 437.392 396.826

50 I. HAEABHA BPEIHOCT TIPO.qATE POEE l0l9
62 II. NPI4XOAI,I OA AKTI4BI4PA}bA YqI,IHAKA I4 POEE 1020

630
III. NOBEhA}5E BPE.qHOCTI4 3AJII4XA HEAOBPIUEHT{X h

f OTOBI,IX IPOH3BOIA 14 HEAOBPIIIEHI,{X YC.IIY| A 1021

631
IV. CMAITEIiE BPEAHOCTH 3AJII4XA HEAOBPIXEHUX 14

|OTOBI4X NPOII3BOAA I4 HEAOBPIIIEHI{X YCNY|A 1022

www,cekos,rs



fpyna
parryHa, fIO3HU14JA AOn Flanoueua

6poj

I'I:uoc
Texyha rogrrHa [Iperxo4ua ro4uua

2 , 4 5 6
51 ocuu

513
V. TPOIIIKOBI,I MATEPHJANA lo23 15.163 15.187

513 VI. TPOIUKOBI4 fOP}IBA I,I EHEPfI{JE 1024 26.740 29.52t

52
VII. TPOIIIKOBI4 3APAAA, I]AKHAAA 3APAAA

H OCTANH JIAqHI,I PACXOA}I l02s 249.688 213.1 18

-53 VIII. TPOIIIKOBI4 TIPOI{3BOAHPIX YC"IIY|A 1026 91.867 88.636

540 tX, TPOIIIKOBH AMOPTH3AI]HJE 1027 24.787 22.938
541 4o

549
x. TPOIIKOBI4 Ayf OPOIIHI,{X PE3EPBI4CAILA I 028 3.578

55 XI. HEMATEPI]JANHI4 TPOIIIKOBH t029 25.s59 27.426

B. IIOC,TTOBHI{ AOETTTAK (100I - 1018) > 0 I 030 20.109

r. [oc.rroBHr.r ryBI,ITAn (1018 - 1001) > 0 l03 t 8.529

oo A. OI4HAHCI4JCKI{ IPUXOALI (1033+1038+1039) 1032 10.190 14.696

66, ocuu
662,663

u 664

I. @I,IHAHCI4JCK}I TIPI4XOA}I OA NOBE3AHHX JII4IIA
v ocTAnr4 ohTiAHCI4JCKV ftpAXO Ar4
( I 034+l 035+ I 036+1 037)

I 033

660 L tDuuaucujcxlr npr.rxoax or Marr.rqHUx r{ 3aBltcHr.rx npaBHHx nuua 1034

661 2. @uuaucnjcru npHxo.qn oa ocraJlHx noBe3aHrlx npaBHr.{x lrilqa I 035

66s
3. llpr.rxogu og yveruha y ao6nrKy nprrApyxeHr.tx npaBHr.rx J'rr{ua u
:ajeguuvrux noayxBara I 036

669 4. Ocraru {runaucujcr<u npuxoal4 I 037

662 n. nPI4XOAh OA KAMATA (OATpEhr4X nUrIA) I 038 10.182 t4.426

663 u

664

ilI, TIO3I,IT}IBHE KYPCHE PA3JII KE 14 [O3I,ITI4BHH
EOEKTI4 BAJTYTHE K,TIAY3YJIE
(IIPEMA TPENI4M NI4qI4 MA)

I 039 8 270

56 T. OLIHAHCIIJCKI{ PACXOIU (1041+1046+1047) 1040 1.054 1.930

56, oclrv
562, s63

v 564

I. OI4HAHCI4JCKI4 PACXOAI{ I43 OIHOCA CA
TIOBE3AHI4M TIPABHHM NilI]I4MA I4 OCTANI,I
or4HAHChJCKr4 PACXOAT4 (1042+1043+1044+1045)

l04t

560
l. (Duuauclljcxlr pacxoal r{3 oAHoca ca MarnqHr.rM r.r 3aBrrcHHM
npaBHr.rM nnqrrMa 1042

561
2. tDuuanclljool pacxoAl4 t 3 oAHoca ca ocraJrr.IM noBe3aHr.rM
IpaBHr.rM JllrtltrMa 1043

565
3. PacxoAu o4 yueuha y ry6lrrxy npugpyxeHr-rx npaBHlrx rqua u
:ajeguuvrnx noAyxBara 1044

566 u

569
4. Ocralu $r.rnaHcr.rjcm pacxoAr..r I 045 11

562 II. PACXOAI4 KAMATA (IIPEMA TPE]]I4M NVUIZMA) I 046 1.054 1.910

563 n
564

III, HE|ATHBHE KYPCHE PA3NI4KE 14 HE|ATIIBHI4
EOEKTI,I BAJIYTHE KJ'IAY3YJIE
(IIPEMA TPEhI4M NI4UI4MA )

1047 9

tr. AOBTITAK Lt3 OTTHAHCT{PAIf,A (1032 - 1040) I 048 9.136 12.766

x. ryBr.rTAK rr3 orrHAHCr.rpAIf,A (1040 -1032) 1049

683 u

685

3. IIP}IXOAI,I OA YCK.IA5I{BAIbA BPEAHOCTI,I
OCTA.IE I,IMOB}IHE KOJA CE I,ICKASYJE TIO (DEP

BPEAHOCTI,I KPOS EI,I.IIAHCYCIlEXA
I 050 8.907

583 u

585

II. PACXOAI,I OA YCKJ'IADI'IBAIbA BPEAHOCTI,I
OCTAJIE IIMOBI,IHE KOJA CE I,ICIG3YJE TIO Of,P
BPEAHOCTI,I KPOS EI,IJIAHC YCTIEXA

l05 t 2.1 15 23.@s

67 u68,
OCI'M

683 u
68s

J. OCTA.TTII IIPUXOATT t052 3.705 5.627

57 u 58,

OCIIM

583 n
585

K. OCTAJI}I PACXOAI,{ I 053 r.860 9.397

www.cekos.rs



lpyna
paqyHa, tIO3I4 IIHJA AOn Hauouesa

6poj

I,lsnoc
Texyha roguna Ilperxo4ua ro4una

2 J 4 5 6

JI. AOEIITAR I{3 PEAOBHOI IOC.IIOBAITA
TIPE OIIOPE3I'IBAII'A

(1030 - 1031+1048- 1049+1050 - t05l+1052 - 10s3)
I 054 9.244 5.460

J'I'. TYEIITAK II3 PEAOBHO| TIOCJIOBAILA
IIPE OTIOPE3IIBAILA
(1031 - 1030+1049 - 1048+10s1 - 1050+1053 - 10s2)

1 055

69-59

M. HETOAOBIITAK TIOCJIOBAIbA KOJE CE
OEYCTABJbA, EOEKTI,I IIPOMEHE
PAIIYHOBOACTBEHE TIOJII{TI,IKE II I{CTIPABKA
f PEIIIAKA I{3 PAHIIJI,IX IIEPI4OAA

I 056

59-69

H. HETO IYEI,ITAK TIOCJTOBAII'A KOJE CE
OBYCTABJbA, PACXOAII IIPOMEHE
PAIIYHOBOACTBEHE TIOJII,ITI4Kf, II IICIIPABITA
TPEIIIAKA I{} PAHIIJI4X IIEPIIONA

I 057 6.911

If,. AOEIITAK TIPE OTIOPE3IIBATbA
(1054 - 105s+1056 - 1057)

l0s8 2.333 5.460

o. TyELITAK npE OIIOPE3LIBAILA (1055 - 1054+1057 - 1056) l 059

II. TIOPf,} HA AOEI,ITAK

721 I. IIOPECKI,I PACXOA TIEPI4OAA 1060 615 992

rco 722 II, OINOXEHI,I TIOPECK}I PACXOAH NEPI4OAA l06l 249 4.372

aeo 722 rI. oAnoxEHH nopECKr4 [pr4xo.{t4 nEpt4o.{A 1062 655

723 P. IICTIJIAhEHA,IIIIHA TIPIIMAII,A TIOCJIOAABUA 1063

c. HETO AOET.TTAK (r0s8 - l0s9 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063) 1064 2.724 96

T. HETO |yEI,ITAK (10s9 - 10s8 + 1060 + 1061 -1062 + 1063) 1065

I. HETO AO6I4TAK KOJLI NPZNAAA
MAI}KIHCKXM YJIA| AqI4MA 1066

N. HETO AOEI4TAK KOJI4 TIPI4NAAA
BETI4HCKOM BJTACHHKY 1067

III. HETO |YEI4TAK KOJI4 TIPI4NAAA
MAIbI4HC KI4M Y'IAIAIII4MA I 068

IV, HETO fYEilTAK KOJI4IIPIIIIAAA
BEhI4HCKOM BJIACHI4KY

I 069

V. 3APAAA NO AKIII,IJI4

l. OcHosHa sapaAa no axqilj[ 1070

2. Vuau,ena (paaBoArbeHa) gapaAa no arqujrl 1071

v

aana 31.01. 20.2]: rosuHe

r.lA'{Ky e 3a oaN.
Mrr "t

f;'KCiltyt{AJ'tAL{,-*i.'. L{ Ar'l P6 o:

NP* ,, fl

3axoscxu 3acryrrHrrx

www,cekos,rs



llonyn ara rrpaBHo JrHrle - rrpeay3errrllK

lllu$pa gelaruocru III4E3811 10110e
Hasus
JKN

I{3BEIIITAJ O OCTAJIOM PE3YJITATY

3a neprroA oA 01.01 Ao 31.12 20 20. roArrge

fpyna
palryHa,
naqvH

IIo3rrurIJA AOn Hanouesa
6poj

lIsHoc
Texyha roguHa flperxogua roguua

2 J 4 5 6
A. HETO PE3YJITAT I{3 IIOCJIOBAII,A

r. HETO AOET4TAK (AOtr 1064) 2001 2.t24 96
II. HETO I-yEr4TAK (AO[ t06s) 2002

E. OCT,dTIII CBf,OEYXBATHII AOEI,ITAIT IIIII{ IYEIITAK
a) Crarxe moje nehe 6urn pex.nacurluxonaue y Eu.naucy
ycflexa y 6ygyhuu nepfioArrMa

JJU

I . flpouene peaa:ropnraquje ueuarepu.jalne rrMoBrrHe,
HeKperHr.rHa, noc'rpojema u onpeue

a) nonehane peeanoprr3arlrroHr,rx pe3epBu 2003

6) cuamerce penaJropr.r3aqr,roHr.rx pe3epBa 2004

331

2. AKryapcrlr go6tl!u utru ry6uqu uo ocHoBy nJ'ragoBa
ge$uuucauru trpr{Ma}La

a) Ao6ilrIH 2005

6) ry6r4qn 2006

332

3. Ao6uur nru ry6uqn tto ocHoBy y,'rana]La y BracHurr(e
rrHcrpyMeHTe Kanr{TaJra

a) ao6urrr.r 2007

6) ry6nqu 2008

4. [o6ur\u wtu ry1ugw ro ocHoBy yAeJra y ocraJroM
coeo6yxaaruou go6rrrKy lrnu ry6urry npugpy)KeHHx ApyrxraBa

a) aoOnuu 2009

6) ry6ulur 2010

6) Cranxe roje naxuaguo uory 6uru pexnacuQuxoBaue y
6N.nancy ycnexa y 6yqyhuM rrepuoArMa

334

I . .{o6rEqn utu ry6ur1n ilo ocHoBy npepaqyHa $unancujcxux
n:seurraja rrHocrpaHor nocJroBatra

a) ao6uqu 2011

6) ry6uqu 2012
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2. flo6uuu uru ry6lrqu oA uucrpyMeHara 3atrrnlre Hero yJramma
y HHOCTpaHO nOCJrOBarLe

a) Ao6nqr.r 2013

6) ry6uqu 2014
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3. lo6nqn unu ry1uuu no ocHoBy ,tHcrpyMeHara 3arrrrr.rre
purlrxa (xequura) noevauor rora

a) to6r.rur.r 20t 5

6) ry6uuu 2016
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4. [o6r.rqu ruu ry6uult no ocuoay xapr:uja oA BpeAuocrrr
paclonoxuBux 3a npoAajy

a) Ao6Hqr.I 2017

6) ry6uqlr 2018

www.cekos.rs



tIO3I,IIII4JA HsHoc

I. OCTAJII4 EPYTO CBEOEYXBATHII AOEI4TAK
(2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 20 I I + 2Ot 3 + 2015 + 2017) -
(2004 + 2006 + 2008 + 20 I 0 + 2012 + 20 1 4 + 20 1 6 + 20 I 8) > 0

II. OCTAJII4 EPYTO CBEOFYXBATHI4 |YEHTAK
(2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 201 6 + 201 8) _

(2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 201 1 + 2013 + 201 5 + 2017) > 0

III, [OPE3 HA OCTAJIH CBEOBYXBATHI4.4OEI{TAK VN}I
IY6I4TAK TIEPI{OAA

IV. HETO OCTAJIT4 CBEOByXBATHI4 AOELITAK
(2019 -2020-2021)>0

V. HETO OCTANH CBEOEYXBATHU IYBI{TAK
(2020 -2019 + 2021) > 0

I. YKYNAH HETO CBEOEYXBATHI4 AOEI4TAK
(2001 - 2OO2 + 2022 - 2023) >_ O

II, YKYTIAH HETO CBEOEYXBATHI,I |YEI4TAK
(2002 - 2001 + 2023 - 2022) > 0

l. yKytrAH HETO CBEOEyXBATHT4 AOETTTAK ILirU
IyEIITAK (2027 + 2028) = AOII 2024 > 0 u.nu AOII 2025 > 0

I . flpunucau gehuucxl,nr BJ'racHilur{Ma l<aflHTaJra

2. flpunucaH rlacuuquva roju Herrrajy roHrpony

v 9aqar

AaHa 31.01. 2o 21 pssTHs

www.cekos.rs



Ilouynara rpaBHo Jrrrqe - flpeAy3erunx

IIIU(rpa se.naruocru 111463811 10110928s
Ha:lus
JKN

I43BEIIITAJ O TOKOBHMA IOTOBI{HE
y replroAy oA 01.01. Ao 31'12. 20 ro[uHe

flo:uquia AOTI
HsHoc

I exyna
totruHa

llpeTxoaHa
IOII.IHA

I 2 J 4
A. TOKOBI{ IOTOBI{HE [I3 TIOCUOBHI,IX AKTI,IBHOCTI,I

[. flprnltru roroBrrHe r{3 nocnoBHr{x aKTilsHocru (1 ao 3)
300 I 495.383 468.901

l. llpogaja u [prrMJ.beHu aBaHcr.{ 3002 455.9s7 428.864
2. flpltlt,'rene KaMare n3 rroclroBHrrx aKTLIBHoCTH 3003 6.685 811
3. Ocralrz npunr{Br{ r{3 peAoBHot flocnoBa}La 3004 32.74t 39.226
II. OAnr.ren roroBr{He u3 nocnoBHrrx aKrr-rrnocru (1 4o 5) 3005 451.082 462.309
l. !'lcuare 4o6aanavuua 14 Aaru aBaHc[ 3006 2t0.942 228.Q4
l. Sapa,le, HaKHaAe 3apa,4a u ocTaJrH nuqHH pacxoAu 3007 220.087 212.186
3. fhahese xauare 3008 821 76
4. llope3 ua 4o6urar 3009 t.717 306
5. OAlrusH rro ocHoBy ocra,ruxjaruux nplrxo4a 3010 17.515 21.317
lll. Hero nplrnr.rB roroBr.rHe rr3 nocJroBr{r.Ix al<rlranocru (I-II) 301 I 44.307 6.s92
lV. Hero oAJurB roroBr.rHe Ii3 fiocroBHr.rx aKruruocru (ll-I) 3012
B. TOKOBI,I TOTOBI,IHE I,I3 ARTIIBHOCTI,I I,IHBECTI,IPAIbA

I. flpr.r,rraru roroBuHe r.r3 aKTuBHocrH uHeecruparsa (l go 5)
3013

l. flpo4aja ar<qr.r.ia u y4e,ra (uero nplrnron) 3014
2. flpogaja ueuarepujalHe r4MoBr.{He, HeI<perHHHa, nocrpojerra, onpeMe r.r 6uolounrlx cpeacraaa 301 5
3. Oc'rarra $uuancrajcru rr;racMaHn (uero nourusrr) 301 6
4. Ilpr.rlr*eHe KaN{are fl3 aKTr4BHocrH l.rHBecrxpa}ba 3017
5. flplrrr{J6eue gnBHAeHAe 3018
I1. Oa,rnrra roroBr.rHe il3 arrrltBHocrr.t uHeecruparba (l Ao 3) 301 9 31.24s 19.605
l. KynoBxHa aKrlr.tja u yqela (uero oA.nlreu) 3020
2. Kynonrua ueuarepujaaue r.rMoBuHe, HeKperHrrHa, nocrpojerra, onpeMe u 6uo:rourlrx cpercraBa 3021 37.245 19.605
3. Ocra,rn Quuancujcr<u nracMaHr.r (uero og.nueu) 3022
III. Hero fipr.rJrrrB toroBIHe H3 arrr.rBHocrr.r unrecrupana (l-ll) 3023
lV. Hero o,qJIHB roroBr.rHe rI3 aKTuBHocrr.r unnecruparua (II-I) 3024 31.245 19.60s
B. TOKOBI,I TOTOBI,IHE I43 AKTI,IBHOCTI,I OIIHAHCIIPAIf,A
[. Ilplr,ruolr roroBr,rHe u3 arTrrBHocrn Olluancupasa (1 ao 5)

3025 28.000

L Ysehaise ocHoBHot Kanrrrana 3026
2. lyropouun rpe,Irl.r (Hero npu:rnan) 3027 28.000
3. Kparnopovulr KpeAr.rrr, (nero npu:ruau) 3028
4. Ocraae 4yropoqHe o6asege 3029
5. Ocr:a.ne xparxopovue o6ane:e 3030
II. Oa.[ueu roroBuHe u3 aKT[rBHocrl, Sr.rnancuoarra (l lo 6) 3031 12.195 t7.820
L Orxyn concrBeHr.rx arqlria lr yAe:ra 3032
2. ,[vropounr.r KpeAHrH (oarueu) 3033 12.196 15.488
3. Kparr<opouuu KpeAr-rrr.r (oalugu) 3034 2.322
4. Ocrane o6asese (oqlraeu) 3035
5. <Dunancujcxu nusuur 3036
6. I,Icnrahene auBfi.[eH.rre 3037
IIl. Hero nplrrHB roroBlrHe u3 aKTnBHocrr.t @r,tnaucupana (I-II) 3038 10.180
IV. Hero oAJrlrB roroBrrHe r.i3 aKrltBuocrr.r druuaHcupama (II-I) 3039 12.195
f. cBEfA IPIIJ'IIIB TOTOBLIHE (3001 + 3013 + 3025 3040 495.383 496.901

A. CBEIA OA.IUB f OTOBITHE (3005 + 30t9 + 3031) 3041 494.523 499.734
R. HETO TIPI{.IITIB TOTOBI{HE (3040.304I) 3042 850
E. HETO OA.[r4B |OTOBT4HE (304t - 3040) 3043 2.833
)It. TOTOBI,IHA HA IIOqETKY OEPAqYHCKOI TIEPIIONA 3044 940 3.773
3, NOSI,ITI,IBHE KYPCHE PASJII,IKE tIO OCHOBY TIPEPAqYHA TOTOBI,IHE 3045
14. HETATI,IBHf, KYPCHE PAS.TII,IKE tIO OCHOBY TIPEPAI{YHA TOTOBI4HE 3046

"as\
J. TOTOBIIHA HA KPAJY OEPAqYHCI(OI TIEPI,IONA (3042 - 3043 + 3044 + 3045 . 3046) _3047 r.800 940

gaqax ij y'i.$e sa 1
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31. EEqEMEPA 2020. rOEt4HE

JKn "KOMyHAI|Aq" qAqAK

9aqax 31 .01.2021. roAuHe



Ј.К.П. "КОМУНАЛАЦ" Чачак
Напомене уз финансијске  извештаје за годину која се завршава на дан 31. децембра 2020. године

(Сви износи су изражени у  хиљадама РСД, осим ако није другачине назначено)

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пун назив Предузећа: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА
"КОМУНАЛАЦ" ЧАЧАК

Седиште Предузећа је у улици Николе Тесле 42 у Чачку.

Предузеће је основано решењем од стране Народног одбора општине Чачак 1961.г  ,а последња
регистрација је 18.02.2006.год. 

Порески идентификациони број (ПИБ): 101109285
Матични број: 07181655

Делатност Предузећа је 3811 - сакупљање отпада који није опасан.

Величина - мало правно лице.

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

2.1. Основе за састављање финансијских извештаја

Финансијски  извештаји  Предузећа укључују  Биланс  стања  на  дан  31.  децембра  2020.  године,
Биланс успеха и  Извештај о осталом резултату, Извештај о променама на капиталу,  Извештај о
токовима готовине  и Напомене уз финансијске извештаје

Вођење пословних књига,  признавање и процењивање имовине и обавеза,  прихода и расхода,
састављање,  приказивање,  достављање  и  обелодањивање  финансијских  извештаја  врши  се  у
складу  са  законском  и  професионалном  регулативом,  која  подразумева  примену  Закона  о
рачуноводству (Службени гласник РС, бр. 73/2019).

Приликом састављања финансијских извештаја ЈКП Комуналац примењује Међународне стандарде
за  мала  и  средња  правна  лица  (МСФИ  за  МСП),  које  се  примењују  почев  од   финансијских
извештаја састављени на дан 31. децембра 2020. године који су  су одобрени и издати од стране
Одбора  за  међународне  рачуноводствене  стандарде  (International Accounting Standards Board
(IASB). 

2.2. Презентација финансијских извештаја

Финансијски извештаји су приказани у формату прописаном Правилником о садржини и форми
образаца  финансијских  извештаја  за  привредна  друштва,  задруге  и  предузетнике  ("Службени
гласник РС", бр. 95/2014). 

Финансијски  извештаји  су  исказани  у  хиљадама  динара  (РСД),  осим  уколико  није  другачије
наведено. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији.

2.3. Упоредни подаци

Упоредни подаци приказани су у хиљадама динара (РСД), важећим на дан 31. децембра 2020.
године.

2.4. Начело сталности пословања

Приложени финансијски извештаји су састављени на основу начела сталности пословања. 

2.5. Сезонске операције

Предузеће као целина није субјект са израженим сезонским флуктуацијама. 
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Ј.К.П. "КОМУНАЛАЦ" Чачак
Напомене уз финансијске  извештаје за годину која се завршава на дан 31. децембра 2020. године

(Сви износи су изражени у  хиљадама РСД, осим ако није другачине назначено)

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ПРОЦЕНА

 3.1.  Правила процењивања - основне претпоставке

Финансијски извештаји су састављени на начелу настанка пословног догађаја (начело узрочности)
и начелу сталности пословања.

Према начелу настанка пословног догађаја, пословни догађај се признаје када је настао и укључује
се у финансијске извештаје у периоду на који се односи, независно од пријема исплате новца у
вези са тим пословним догађајем.

Финансијски  извештаји  су  састављени  под  претпоставком  да  ће  Предузеће да  послује  у
неограниченом временском периоду и да ће да настави са пословањем и у догледној будућности.

3.2. Признавање елемената финансијских извештаја

Средство се признаје у билансу стања када је вероватно да ће по основу коришћења средстава
будуће економске користи притицати у Предузеће и када средство има набавну вредност или цену
коштања или вредност која може да се поуздано измери.

Обавеза се признаје у билансу стања када је вероватно да ће одлив ресурса који садржи економске
користи проистећи из подмирења садашњих обавеза и када се износ обавезе која ће се подмирити
може поуздано да измери.

Приход се признаје у билансу успеха када је повећање економских користи повезано са повећањем
средства  или  смањењем  обавеза  које  могу  поуздано  да  се  измере,  односно  да  признавање
прихода настаје истовремено са признавањем повећања средстава или смањења обавеза.

Расходи  се  признају  у  билансу  успеха  када  смањење  економских  користи  које  је  повезано  са
смањењем  средстава  или  повећањем  обавеза  може  поуздано  да  се  измери,  односно  да
признавање  расхода  настаје  истовремено  са  признавањем  пораста  обавеза  и  смањењем
средстава.

Капитал се исказује у складу са финансијским концептом капитала као уложени новац или уложена
куповна моћ и представља нето имовину Предузећа. Из финансијског концепта капитала проистиче
концепт  очувања  капитала.  Очување  капитала  мери  се  номиналним монетарним јединицама  –
РСД. По овом концепту добитак је зарађен само ако финансијски (или новчани) износ нето имовине
на крају периода премашује финансијски (или новчани) износ нето имовине на почетку периода,
након укључивања било каквих расподела власницима или доприноса власника у току године.

3.3. Учинци промена курсева стране валуте

Пословне промене настале у страној валути су прерачунате у динаре по средњем курсу утврдјеном
на Међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан пословне промене.

Средства  и  обавезе  исказане  у  страној  валути  признају  се  по  средњем  курсу  утврђеном  на
Међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан настанка трансакције.

3.4. Нематеријална улагања

Нематеријална  улагања се  признају  само  када  је  вероватно  да  ће  од  тог  улагања  притицати
економске  користи  и  када  је  набавна  вредност  улагања  поуздано  мерљива,  а  обухватају  се:
улагања  у  развој,  концесије,  патенти,  франшизе,  лиценце,  улагања  у  осталу  нематеријалну
имовину  (у  оквиру  којих  су  дугорочно  плаћени  трошкови  закупа,  право  коришћења  државног
земљишта).  Почетно  признавање  нематеријалних  улагања  врши  се  по  набавној  вредности.
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Обрачун амортизације врши се од почетка наредног месеца у односу на месец када је стављено у
употребу.

Амортизација  се  обрачунава  пропорционалном  методом,  применом  стопа  које  се  утврђују  на
основу процењеног корисног века средстава.

3.5. Некретнине, постројења и опрема

Некретнине, постројења и опрема се иницијално признају по набавној вредности, односно по цени
коштања за средства израђена у сопственој режији.  Набавну вредност чини фактурна вредност
увећана  за  све  трошкове  које  се  могу  директно  приписати  довођењу  ових  средстава  у  стање
функционалне приправности.

Опрема  се  капитализује  ако  је  век  њеног  коришћења  дужи  од  једне  године  и  ако  је  њена
појединачна вредност већа од вредности прописане пореским прописима.

Накнадна улагања у некретнине, постројења и опрему, која имају за циљ продужење корисног века
употреба или повећање капацитета,  повећавају књиговодствену вредност.  Да би средство било
признато као стално средство и подлегло обрачуну  амортизације поребно је да се успуне два
услова : 

1. Да је корисни век средства дужи од годину дна, 
2. Да је његова набавна вредност у моменту стицања већа од 60.000 динара, осим контејнера.

Након  почетног  признавања,  некретнине,  постројења  и  опрема  се  књиже  по  њиховој  набавној
вредности  умањеној  за  укупну  евентуалну  акумулирану  амортизацију  и  укупне  евентуалне
акумулиране губитке због умањења вредности.

3.6. Корисни век некретнина, постројења и опреме и амортизација

Амортизација некретнина, постројења и опреме се обрачунава на вредност некретнина, постројења
и опреме на почетку године, односно на набавну вредност опреме стављене у употребу током
године, применом пропорционалне методе у току процењеног корисног века употребе средстава, уз
примену следећих стопа:
Назив Корисни век Стопа у %
1.Oбјекат-Ватрогасни дом самагацином и подрумом 75 год. 1,3
2.Надсрешница над капијом-22м 30 год 3

3.Зидани боксеви –зел пијац 55.год 1,8

4.Ограда са капијом у дуж.од 224м 55.год 1,8
5.Биотрнови за одвођење гаса 66.год 1,5
6.Плато на кванташкој пијаци 1176,62м 20.год 5

Грађевински објекти
1.Комунална возила 10.год 10

2.Контејнери 10.год 10

3.Тезге,витрине и расхладне витрине 15.год 6,6

4.Рачунари 4.год 25

5.столови,столице 8.год 12,5

6.Тракторски виљушкар 5.год 20

Постројења и опрема

Процењени  корисни  век  трајања  и  амортизационе  стопе  утврђене  су  Одлуком бр.75/2-2  од
30.01.2017.год.ЈКП Комуналац о продужењу века трајања опреме. Обрачун амортизације почиње
од наредног месеца у односу на месец у којем је средство стављено у употребу. 

Предузеће  је  донело  одлуку  број  137/4-1,  којом  је  продужило  корисни  век  трајања  и  сходно
процењеном веку  одредило  стопу  амортизације  за  средства  за  која  није  извршено продужење
корисног века на дан 2.1.2019. године и одредило корисни век свих средстава пуштених у употребу
током 2019. године. У будућем периоду ће Предузеће приликом сваке набавке вршити процену
корисног века за набављено средтство и сходно томе, одредити му стопу амортизације.
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Средство  се  искњижава  из  евиденције  у  моменту  отуђења  или  уколико  се  не  очекују  будуће
економске користи од употребе тог средства. Добици или губици по основу продаје или отписа
средства (као разлика између нето продајне вредности и књиговодствене вредности) признају се у
билансу успеха одговарајућег периода.

3.7. Инвестиционе некретнине

Инвестиционе некретнине се држе ради зараде од закупнине. Ова имовина обухвата земљиште и
грађевинске објекте намењене издавању у закуп. Почетно признавање инвестиционих некретнина
се врши по набавној цени.

3.8. Залихе

Залихе се вреднују по набавној вредности.

Обрачун излаза залиха утврђује се методом просечне пондерисане цене.
Стављањем у употребу алат и инвентар се отписују:

- Алат и инвентар се отписују 100% приликом издавања у употребу. 

Ј.К.П. Комуналац врши исправку вредности застарелих залиха као и залиха са успореним обртом.
Поред тога,  одређене залихе  Предузећаа вредноване су  по њиховој  нето  продајној  вредности.
Процена  нето  продајне  вредности  залиха  извршена  је  на  основу  најпоузданијих  расположивих
доказа у време вршења процене. Ова процена узима у обзир очекивано кретање цена и трошкова у
периоду након датума биланса стања и њена реалност зависи од будућих догађаја који треба да
потврде услове који су постојали на дан биланса стања.

3.9. Финансијски инструменти

а) Класификација финансијских инструмената

Финансијска  средства  укључују  дугорочне  финансијске  пласмане,  потраживања  и  краткорочне
финансијске пласмане, готовину и готовинске еквиваленте. 

Финансијске обавезе укључују дугорочне финансијске обавезе, краткорочне финансијске обавезе,
обавезе из пословања и остале краткорочне обавезе. 

б) Готовина и готовински еквиваленти

Под  готовином  и  готовинским  еквивалентима  подразумевају  се  новац  у  благајни,  средства  на
текућим и девизним рачунима.

3.10. Исправка вредности потраживања 

Исправка  вредности  сумњивих  и   спорних  потраживања  је  извршена  на  основу  процењених
губитака услед немогућности купаца да испуне своје обавезе у року који прелази рок толеранције
наплативости потраживања. Процена руководства је заснована на старосној анализи потраживања
од  купаца,  историјским  отписима,  кредитној  способности  купаца  и  променама  у  постојећим
условима продаје. Kорекцију исправке вредности сумњивих и спорних потраживања обелодањене
у приложеним финансијским извештајима.

Индиректан отпис, односно исправка вредности потраживања од купаца на терет расхода периода
преко рачуна исправке вреднсоти врши се код потраживања од купаца код којих је  од рока за
њихову наплату прошо најмање 120 дана. 
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Индиркароти вероватне  ненаплативости  потраживања су:  кашњење купца у измирењу обавеза,
блокада  рачуна  купца,  над купцем  је  покренут  поступак  стечаја  или  ликвидације,  приликом
усклађивања потраживања и обавеза, купац не признаје исказано потраживање и др. 

Директан  отпис  потраживања  од  купаца  на  терет  расхода  периода  се  врши  уколико  је
ненаплативност изведена и документована, у складу са законом који уређује порез  на добит. 

Одлуку о индиректном отпису, односно исправици вредности потраживања од купаца преко рачуна
исправке  вредности  предлог  комисије  за  попис  потраживања  и  краторочних  пласмана  доноси
надзорни одбор Предузећа. 

Одлуку о директном отпису потраживања од купаца на предлог комисије за попис потраживања и
краткоричних пласман доноси надзорни одбор Предузећа. 

3.11. Умањења вредности финансијских средстава

Обезвређење  (исправка  вредности)  потраживања  врши  се  индиректно  за  износ  доспелих
потраживања која нису наплаћена у периоду од  120 дана, и промене се евидентирају на терет
биланса успеха.

3.12. Остале финансијске обавезе

Остале финансијске обавезе, укључујући обавезе по кредитима, иницијално се признају  по фер
вредности примљених  средстава, умањене за трошкове трансакције.

Након почетног признавања, остале финансијске обавезе се вреднују по амортизованој вредности
коришћењем метода ефективне камате. Трошак по основу камата се признаје у билансу успеха
обрачунског периода.

а) Обавезе по кредитима
Обавезе  по  кредитима  се  иницијално  признају  по  фер  вредности  прилива,  без  насталих
трансакционих  трошкова.  У  наредним  периодима  обавезе  по  кредитима  се  исказују  по
амортизованој  вредности:  све  разлике  између  оствареног  прилива  (умањеног  за  трансакционе
трошкове) и износа отплата, признају се у билансу успеха у периоду коришћења кредита применом
методе ефективне каматне стопе. 

Обавезе  по  кредитима  се  класификују  као  текуће  обавезе,  осим  уколико  Предузеће  нема
безусловно  право  да  одложи  измирење обавеза  за  најмање 12  месеци  након  датума  биланса
стања. 

б) Обавезе према добављачима
Обавезе према добављачима су обавезе плаћања добављачу за преузету робу или примљене
услуге у редовном току пословања. Обавезе према добављачима се класификују као текуће уколко
доспевају  за  плаћање  у  року  од  1  године  или  краћем  (односно  у  оквиру  редовног  циклуса
пословања уколико је дужи). У супротном, ове обавезе се исказују као дугорочне. 

3.13. Дугорочна резервисања

Резервисање  је  обавеза  која  је  неизвесна  у  погледу  рока  и  износа.  ЈКП  Комуналац  признаје
резервисања у  следећим случајевима:  а)  када  постоји  садашња обавеза  (правна или стварна)
настала као резултат прошлог догадјаја; б) када је вероватно да ће одлив ресурса бити потребан за
измирење обавеза и в) када износ обавезе може поуздано да се процени.

Резервисања се врше за отпремнине за пензију запослених.
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3.14. Порез на добитак 

а) Текући порез
Порез  на  добитак  представља  износ  који  се  обрачунава  и  плаћа  у  складу  са  прописима  о
опорезивању Републике Србије. Коначни износ обавезе пореза на добитак утврђује се применом
пореске  стопе  од  15% на  пореску  основицу  утврђену  у  пореском  билансу  Предузећа.  Пореска
основица приказана у пореском билансу укључује добитак приказан у званичном билансу успеха
који се коригује за сталне разлике које су дефинисане прописима о опорезивању порезом на добит
Републике Србије. 

Републички прописи не предвиђају да се порески губици из текућег периода могу користити као
основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, губици из текућег периода
могу се користити за умањење пореске основице будућих обрачунских периода, али не дуже од 5
година. 

б) Одложени порез
Одложени  порез  на  добитак  се  обрачунава  коришћењем  методе  утврђивања  обавеза  према
билансу стања, за привремене разлике произашле између књиговодствене вредности средства и
обавеза  у  финансијским  извештајима  и  њихове  одговарајуће  пореске  основице  коришћене  у
израчунавању  опорезивог  добитка.  Одложене  пореске  обавезе  се  признају  за  све  опорезиве
привремене разлике, док се одложена пореска средства признају у мери у којој је вероватно да ће
опорезиви добици бити расположиви за коришћење одбитних привремених разлика.

Одложени порез се обрачунава по пореским стопама за које се очекује да ће се примењивати у
периоду када се средство реализује или обавеза измирује. Одложени порез се евидентира на терет
или у корист биланса успеха, осим када се односи на позиције које се евидентирају директно у
корист или на терет капитала, и у том случају  се одложени порез такође распоређује  у оквиру
капитала.

3.15. Примања запослених

а) Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада

У складу са прописима који се примењују у Републици Србији,  Предузеће је у обавези да плаћа
доприносе  државним  фондовима  којима  се  обезбеђује  социјална  сигурност  запослених.  Ове
обавезе  укључују  доприносе  за  запослене  на  терет  послодавца  у  износима  обрачунатим  по
стопама прописаним релевантним законским прописима.  Предузеће је,  такође,  обавезно  да  од
бруто плата запослених обустави доприносе и да их, у име запослених, уплати тим фондовима.
Доприноси на  терет  послодавца и  доприноси на  терет  запосленог  се  књиже на  терет  расхода
периода на који се односе.

Предузеће није укључено у друге облике пензијских планова и нема никаквих обавеза по овим
основама. 

б) Отпремнине
У складу са  Колетивним уговором   има обавезу  да  запосленом исплати отпремнину приликом
одласка у пензију у износу три просечне зараде остварене у Републици Србији према последњем
објављеном податку Републикчког органа за послове статистике,или три просечне бруто зараде
запосленог ако је за нјега повољније. ЈКП Комуналац је извршило процену садашње вредности ове
обавезе и формирало одговарајуће резервисање по том основу.

в) Јубиларне награде
Јубиларна  награда  се  утврђује  на  основу  износа  просечне  месечне  зараде  у  ЈКП  Комуналац,
остварене у месецу за који се утврди право на јубиларну награду и то у распону од једне зараде
за10. год, 1,5 зараде за  20. год. 1,75 за 30. год. и две за 40 година рада у ЈКП Комуналац.
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Ј.К.П. "КОМУНАЛАЦ" Чачак
Напомене уз финансијске  извештаје за годину која се завршава на дан 31. децембра 2020. године

(Сви износи су изражени у  хиљадама РСД, осим ако није другачине назначено)

3.16. Приходи и расходи 

Приходи извршених услуга признају се у билансу успеха под условом да су сви ризици и користи
прешли на купца. Приходи од продаје се евидентирају у моменту извршења услуге.  Приходи се
исказују по фактурној вредности, умањеној за одобрене попусте и порез на додату вредност. 

Уговорени приходи од услуга се признају према степену извршења.

Расходи се обрачунавају по начелу узрочности прихода и расхода.

3.17. Умањење вредности имовине

На  дан  биланса  стања,  Предузеће врши  преглед  књиговодствене  вредности  материјалне  и
нематеријалне  имовине  и  процењује  да  ли  постоје  индикације  за  умањење  вредности  неког
средства.  Приликом  процењивања  умањења  вредности,  средства  која  готовинске  токове  не
генеришу независно додељују се одговарајућој јединици која генерише новац. Накнадне промене у
додељивању  јединици  која  генерише  новац  или  у  времену  новчаних  токова  могу  да  утичу  на
књиговодствену вредност односне имовине.

3.18. Ванбилансна средства и обавезе

Ванбилансна средства/обавезе укључују средства која нису у власништву ЈКП Комуналца.

3.19. Донације

Донације примљене у новцу,  које покривају један обрачунски период и намена их је да покрију
трошкове Предузећа настале у том периоду, односно намењене су за повећање прихода, одмах се
признају као приходи у билансу успеха. 

Вредност средстава добијених кроз донације  се евидентира на следећин начин: давања која не
намећу  примаоцу  услове  у  вези  са  одређеним  будућим  резултатима  се  признају  као  приход
приликом признавања потраживања по основу давања.

3.20. Рачуноводствене процене 

Састављање  финансијских  извештаја  захтева  од  руководства  Предузећа да  врши  процене  и
утврђује претпоставке које могу да имају ефекта на презентоване вредности средстава и обавеза и
обелодањивање  потенцијалних  потраживања  и  обавеза  на  дан  састављања  финансијских
извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове процене и претпоставке су
засноване  на  претходном  искуству,  текућим  и  очекиваним  условима  пословања  и  осталим
расположивим информацијама на  дан састављања финансијских  извештаја.  Стварни резултати
могу да се разликују од процењених износа.
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4. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

   У хиљадама динара

 

Концесије,
патенти,

лиценце, робне
и услужне

марке

Софтвер и
остала права

Укупно

Набавна вредност на почетку године 880 2.260 3.140
Стање на крају године 880 2.260 3.140

    
Кумулирана исправка вредности на 
почетку године 231 1.151 1.382
Повећања: 300 300
Амортизација 300 300
Стање на крају године 231 1.451 1.682
Нето садашња вредност:    
31.12.2020. године 649 809 1.458
31.12.2019. године 649 1.109 1.758

5. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА
     У хиљадама динара

 Грађевинско
земљиште

Грађевинск
и објекти

Постројења и
опрема

Некретнине,
постројења и

опрема у
припреми

Укупно

Набавна вредност на почетку 
године 1.903 230.994 302.917 3.053 538.867
Укупна повећања 5.350 22.564 26.489 54.403
Набавка директно од 
добављача 819 26.489 27.308
Активирање 5.350 21.745 27.095
Укупна смањења 25 4.448 28.827 33.300
Продаја и расход у току године 25 4.448 4.473
Активирање 27.095 27.095
Обезвређење 1.732 1.732
Набавна вредност на крају 
године 1.903 236.319 321.033 715 559.970
Кумулирана исправка 
вредности на почетку године 173.239 150.643 1.732 325.614
Укупна повећања 3.955 20.532 220 24.707
Амортизација 3.955 20.532 24.487
Остало 220 220
Укупна смањења 24 4.306 1.732 6.062
Продаја и расход у току године 24 4.306 4.330
Обезвређење 1.732 1.732
Кумулирана исправка 
вредности на крају године 177.170 166.869 220 344.259
Нето вредност:      
31. децембар 2020. године 1.903 59.149 154.164 495 215.711
31. децембар 2019. године 1.903 57.755 152.274 1.321 213.253
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Закона о јавној својини (2011.год.) извршена је конверзија права коришћења у право јавне својине у
корист јединице локалне самоуправе(оснивача).за ЈКП Комуналац то значи да јена основу овог
законаизвршена конверзија – брисано је право коришћења ЈКП Комуналац а уписана јавна својина
града Чачка.

Набавка основних средстава:
У хиљадама динара

Назив средства
Набавна
вредност

Контејнери 4.334
Аутоцистерна 10.560
Саобраћајна и пешачка стаза 1.728
Остало 10.686
Укупно: 27.308

6. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
  У хиљадама динара

 

Остали
дугорочни

финансијски
пласмани

Укупно

Бруто вредност на почетку године 1.655 1.655
Укупна смањења 78 78
Отплата 78 78
Бруто вредност на крају године 1.577 1.577

   
Нето вредност   
31.12.2020. година 1.577 1.577

31.12.2019. година 1.655 1.655

Остали дугорочни финансијски пласмани
У хиљадама динара

Име дужника
Врста

финансијског
пласмана

Бруто
износ

Исправка
вредности

Нето
износ

Спасојевић Мићо откуп стана 704 704
Максимовић Драган откуп стана 764 764
Мићовић Миљко откуп стана 109 109
Укупно:  1.577 1.577

Смањење  осталих  дугорочних  финансијсих  пласмана  који  су  исказани  по  основу  дугорочног
потраживања  за  три  физичка  лица  по  основу  Уовора  о  откупу  стана од  29.11.2005.год.Мићо
Спасојевић (480 рата) Драган Максимовић (480 рата) и Миљка Мићовић (240 рата).
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7. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА
 У хиљадама динара

 
Остала

потраживања
Укупно

Бруто стање на почетку године 8.607 8.607
Бруто стање на крају године 11.530 11.530
31.12.2020. године 11.530 11.530
31.12.2019. године 8.607 8.607

Остала потраживања. односе се на:    
 У хиљадама динара

   2020.
Дугорочна потраживања по репрограму дуга - грађани   11.239
Дугорочна потраживања по репрограму дуга - закуп   291
Стање на дан 31. децембар   11.530

8. ЗАЛИХЕ
  У хиљадама динара

 2020.  2019.
    

Набавна вредност материјала 1.327  2.435
Исправка вредности (37)  (94)
Нето вредност материјала 1.290  2.341
Набавна вредност резервних делова 2.269  2.747
Исправка вредности (1.283)  (1.668)
Нето вредност резервних делова 986  1.079
Набавна вредност алата и инвентара у складишту 426  939
Набавна вредност алата и инвентара у употреби 27.850  26.035
Исправка вредности алата и инвентара у употреби (27.850)  (26.035)
Нето вредност алата и инвентара 426  939
Свега залихе материјала 2.702  4.359

Плаћени аванси за материјал, резервне делове и 
инвентар у земљи 1.155

 
1.340

Исправка вредности плаћених аванса (839)  (839)
Свега дати аванси 316  501
     

Стање на дан 31. децембар  3.018  4.860

Алат и инвентар се отписује 100% приликом издавања у употребу.

Залихе Предузећа нису терећене на дан биланса.
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9. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

  У хиљадама динара
 Купци у земљи Укупно

Бруто стање на почетку године 315.130 315.130
Повећање 441.903 441.903
По основу продаје 441.903 441.903
Смањење 460.077 460.077
По основу наплате 460.077 460.077
Бруто стање на крају године 296.956 296.956
Исправка вредности на почетку године 228.108 228.108
Укупна повећања 2.115 2.115
Нове исправке 2.115 2.115
Укупна смањења 16.520 16.520
Пренос у приходе 8.907 8.907
Отписи и остало 7.613 7.613
Исправка вредности на крају године 213.703 213.703

Нето стање   
31.12.2020. године 83.253 83.253

31.12.2019. године 87.022 87.022

Према  усвојеној  рачуноводственој  политици  Предузећа  индиректан  отпис,  односно  исправка
вредности потраживања од купаца на терет расхода врши се код потраживања од купаца код којих
је од рока за њихову наплату прошћо најмање 120 дана.

10.ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

      У хиљадама динара

 

Потражива
ња од

запослени
х

Потраживањ
а од

државних
органа и

организација

Потражива
ња за
више

плаћен
порез на
добитак

Потражив
ања за

накнаде
зарада
које се

рефундир
ају

Остала
краткороч

на
потражива

ња

Укупно

Бруто стање на почетку 
године 24 405 1.854 2.283
Повећање 288 11.446 379 1.440 194 13.747
Смањење 232 11.446 1.569 37 13.284
Бруто стање на крају 
године 80 379 276 2.011 2.746

Исправка вредности на 
почетку године 1.704 1.704
Исправка вредности на 
крају године 1.704 1.704
Нето стање       
31.12.2020. године 80 379 276 307 1.042
31.12.2019. године 24 405 150 579
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11. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
У хиљадама динара

 

Остали
краткорочни
финансијски

пласмани

Укупно

Бруто стање на почетку године 150 150
Бруто стање на крају године 150 150
Исправка вредности на почетку године 150 150
Исправка вредности на крају године 150 150

Нето стање   
Стање на дан 31.12.2020. године
Стање на дан 31.12.2019. године

12.ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
  У хиљадама динара

 2020.  2019.
    

Текући (пословни) рачуни 1.800  940
    
Стање на дан 31. децембар  1.800  940

Готовински еквиваленти и готовина. исказани на дан биланса на текућим пословним рачунима 
односе се на новчана средства код следећих банака:
 У хиљадама динара

2020.
Халк банка 925
Интеза банка 322
Поштанска штедионица 331
Аик банка 163
Комерцијална банка 41
ОТП банка 18
Стање на дан 31. децембар 1.800

13.ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
  У хиљадама динара

 2020. 2019.
    

Порез на додату вредност у примљеним фактурама по 
општој стопи (осим плаћених аванса) 1.116

 
300

Порез на додату вредност у примљеним фактурама по 
посебној стопи (осим плаћених аванса) 12

 
9

     
Стање 31. децембра  1.128  309
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14.АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

  У хиљадама динара
2020.  2019.

    
Унапред плаћени трошкови  453
Разграничени трошкови по основу обавеза 42  233
     
Стање 31. децембра  42  686

15.КАПИТАЛ
У хиљадама динара

2020.  2019.
   

Државни капитал 137.600  137.600
Остали основни капитал 2.066  2.066
Свега основни капитал 139.666  139.666
Нераспоређени добитак ранијих година 32.779  32.779
Нераспоређени добитак текуће године 2.124  96
Свега добитак 34.903  32.875
Губитак ранијих година 34.302  34.350
Свега губитак 34.302  34.350
Стање 31. децембра 140.267  138.191

Промене на капиталу:

а) Основни капитал   У хиљадама динара

 
Државни
капитал

Остали основни
капитал

Укупно

Стање на почетку године 137.600 2.066 139.666
Стање 31.12. текуће године 137.600 2.066 139.666

Основни капитал који  је исказан у пословним књигама Предузећа није  усаглашен са основним
капиталом који је евидентиран у регистар Агенције за привредне регистре. У пословним књигама
Предузећа исказан  је  основни  капитал у  износу  од  137.600 хиљада динара.  У  Регистар  код
Агенције за привредне регистре  уписан је основни капитал у износу од 4.856.841,00 USD.  

Остали основни капитал – Фонд за потребе становања односи се на станове по уговору о продаји и
ос.потр. од допр. за сол. стамбену изградњу. Одлуком скупштине Општине Чачак 2005.год., укида
се Фонд за финансирање и изградњу станова солидарности, а самим тим и потраживање у износу
од 537 хиљада динара. Крајем 2001. год.законодавац укида обавезу издвајања доприноса за сол.
стамбену изградњу,па Фонд постаје безпредметан и он се формално правно гаси.

б) Нераспоређени добитак  
 У хиљадама динара
Стање на почетку године 32.875
Повећање: 2.124
а) по основу нето добитка текуће године 2.124
Смањење: 96
а) по основу покрића губитка 48
б) по основу добити оснивачу 48
Стање 31.12. текуће године 34.903
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б) Губитак до висине капитала  
 У хиљадама динара
Стање на почетку године 34.350
Смањење по основу отписа (покрића) 48
Стање 31.12. текуће године 34.302

16.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
У хиљадама динара

 

 Резервисања
за накнаде и

друге
бенефиције
запослених 

Резервисања
за трошкове

судских
спорова

Укупно

Стање 31.12.2019. године 17.791 2.954 20.745
Кориговано почетно стање 17.791 2.954 20.745
Повећања:    
Нова резервисања 3.578 3.578
Укупно повећање 3.578 3.578
Смањења:    
Искоришћена резервисања у току године 1.659 1.182 2.841
Укупно смањење 1.659 1.182 2.841
Стање 31.12.2020. године 16.132 5.350 21.482

Предузеће на дан 31.12.2020. године није вршило обрачун нових резервисања, већ је обрачуната
резервисања из претходне године користило у текућој  години.  Предузеће сматра да обрачун
резервисања за текућу годину не би имао материјално значајан утицај на финансијске извештаје.

Претпоставке  коришћене  приликом  последње  израде  резервисања  за  отпремнине  приликом
одласка у пензију за претходну годину:
Рб. Опис 2018. година
1. Дисконтна стопа 3,50%
2. Процењена стопа раста просечне зараде 2,50%
3. Проценат флуктуације 5,00%
4. Износ  отпремнине  у  моменту  резервисања  (износ  у

динарима)
209.847,00

5. Износ отпремнине у претходном обр. периоду 182.739,00
6. Укупан број запослених на дан 01.01 текуће године 
7. Укупан број запослених који су напустили друштво  у току

године 
8. Од тога број пензионисаних радника којима је исплаћена

отпремнина приликом одласка у пензију у току године 
9. Укупан број новозапослених у току године 
10. Укупан број запослених на дан 31.12. 224

11 Начин признавања актуарских добитака/губитака 
Преко биланса

успеха у периоду
у коме настају

Предузеће је  према усвојеном колективном уговору дужно  да  исплати отпремнину запосленом
приликом одласка  у  пензију  у  висини од три  просечне  зараде.  Обрачуната  резервисања нису
увећана за износ пореске обавезе преко неопорезивог износа. 
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Према члану 107 Колективног уговора, Предузеће има обавезу да запосленима  исплати јубиларну
награду на основу износа просечне месечне зараде у ЈКП Комуналац, остварене и исплаћене у
претходном месецу у односу на месец када се запосленом исплаћује награда и то: 1) за 10 година
рада у висини 1 просечне зараде, 2) за 20 година рада у висини 1,5 просечене зараде, 3) за 30
година у висини 1,75 просечне зараде и 4) за 40 година у висини 2 просечне зараде. Приложени
финансијски извештаји не садрже обавезе за накнаде запосленима по основу јубиларних награда, с
обзиром да сметрамо  да би трошкови од израде ових резервисања премашили користи које би се
добиле од информација. 

17.ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
    
 У хиљадама динара
 2020.  2019.
Дугорочни кредити и зајмови у земљи 40.660  50.286
    

Стање 31. децембра 40.660  50.286

Дугорочни кредити и зајмови у земљи

Кредитор
Почетак
отплате 

Рок
отплате 

Валута

Износ у
хиљадама

динара
31.12.2020.

Износ у
хиљадама

динара
31.12.2019.

Банка Интеса АД 4.4.2017 4.3.2021 ЕУР - 1.278
Комерцијална банка 31.10.2018. 31.07.2023. ЕУР 20.591 26.604
ОТП Банка 31.01.2020. 31.12.2024. ЕУР 20.069 22.405
Укупно: 40.660 50.287

Према Уговору са Комерцијалном банком, уплата главнице врши се месечно почев од 31.10.2018.
године у једнаким месечним ратама – динарска противвредност 7.298,07 Евра. 

Средства обезбеђења која су дефинисана Уговором о креидту је залога на средствима и то: 
1. Десет печатираних и потписаних бланко меница са овлашћењем. 
2. Залога на возилима која су предмет финансирања

Према Уговору са ОТП Банком, уплата главнице врши се месечно почев од 31.01.2020. године у
једнаким месечним ратама – динарска противвредност  3.969,30 Евра. 

Средства обезбеђења која су дефинисана Уговором о креидту је залога на средствима и то: 
1. Камион смећар марке Ивеко са надградњом марке Атрик
2. Ново специјално комунално впзило кипер марке Ивеко са надградњом марке Атрик. 
3. Пет бланко соло меница. 

Обавезе по основу кредита су усаглашене са стањем код пословних банака на дан 31.12.2020.
године. 

18. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ
  У хиљадама динара

 2020.  2019.
    

Одложене пореске обавезе  2.591  2.997
     

Стање на дан 31. децембар  2.591  2.997
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19.КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
    

 У хиљадама динара
 2020.  2019.

Остале краткорочне финансијске обавезе 18.434  21.011

    

Стање 31. децембра 18.434  21.011

Остале краткорочне финансијске обавезе  

Почетак
отплате

Рок отплате
Камат

на
стопа

Валут
а

Износ у
хиљадама

динара
31.12.2020.

Део дугорочног кредита који 
доспева до једне године - Банка 
Интеса АД

4.4.2017 4.3.2021 4,9% г. ЕУР 2.538

Део дугорочног кредита који 
доспева до једне године – 
Комерцијална банка

31.10.2018. 31.07.2023
1,28 %

г.
ЕУР 10.296

Део дугорочног кредита који 
доспева до једне године – ОТП 
Банка

31.01.2020. 31.12.2024. 2,0% г. ЕУР 5.600

Укупно: 18.434

20.ПРИМЉЕНИ АВАНСИ. ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ

  У хиљадама динара
  2020.  2019.
     

Примљени аванси у земљи  3.905  6.882
Стање на дан 31. децембар  3.905  6.882

Структура примљених аванса у земљи:     
  У хиљадама динара

  2020.  2019.
   

Примљени аванси.депозити и кауције Јкп Градац   4.282
Примљени аванси за услуге  3.905  2.600
Стање на дан 31. децембар  3.905  6.882
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21.ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
У хиљадама динара

 
Обавезе према
добављачима у

земљи
Укупно

Стање на дан 31.12.2019. године 60.357 60.357
Кориговано почетно стање 60.357 60.357
Повећање 256.214 256.214
Нове обавезе 256.214 256.214
Смањење 242.102 242.102
По основу плаћања 242.102 242.102
Стање на дан 31.12.2020. године 74.469 74.469

22.ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
  У хиљадама динара

 2020.  2019.
    

Остале обавезе из специфичних послова 7.647  7.971
Свега обавезе из специфичних послова 7.647  7.971

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим 
накнада које се рефундирају 1.181

 
1.181

Обавезе за порез на зараде и накнаде на терет 
запосленог 226

 
226

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада 
на терет запосленог 450

 
450

Обавезе за порезе и доприносе на зараде и 
накнаде зарада на терет послодавца 405

 
405

Обавезе за нето накнаде зарада које се 
рефундирају 142

 
238

Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада 
на терет запосленог које се рефундирају 16

 
20

Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада 
на терет послодавца које се рефундирају 86

 
127

Свега обавезе по основу зарада и накнада 
зарада 2.506

 
2.647

Обавезе по основу камата и трошкова 
финансирања 225

 
65

Обавезе према запосленима 1.671  1.671

Обавезе према члановима управног и надзорног 
одбора 155

 
173

Остале обавезе 21  18
Свега остале обавезе 2.072  1.927
    
Стање на дан 31. децембар 12.225  12.545

Обавезе из специфичних послова су исказане 7.647 хиљада динара  по основу таксе за екологију.
Ове обавезе су старије од једне године на дан биланса.
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23.ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
  У хиљадама динара

 2020.  2019.
    

Обавезе за порез на додату вредност по издатим 
фактурама по општој стопи (осим примљених аванса) 84

 
5

Обавезе за порез на додату ведност по издатим 
фактурама по посебној стопи (осим примљених аванса)

 
5

Обавезе за порез на додату вредност по основу разлике 
обрачунатог пореза на додату вредност и претходног 
пореза 129

 
990

Стање на дан 31. децембар  213  1.000

24.ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ. ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ
  У хиљадама динара

 2020.  2019.
    

Обавезе за порез из резултата  723

Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из 
набавке или на терет трошкова 17

 

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге 
дажбине

246
 

299

    
Стање на дан 31. децембар  263  1,022

25.ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

  У хиљадама динара
 2020.  2019.
    

Обрачунати приходи будућег периода 6.050  4.633
     
Стање на дан 31. децембар  6.050  4.633

Обрачунати приходи будућег периода. односе се на плаћене таксе по тужбама које је предузеће
покренуло за наплату својих потраживања.

26.ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА

  У хиљадама динара

 2020.  2019.
    

Ванбилансна актива обухвата следећа средства:    

Грађевински објекти и опрема добијени на коришћење 95.624
 

95.624
Остала туђа средства 99.731  103.978
Дата јемства, гаранције и друга права 330  329
    

Стање на дан 31. децембар  195.685  199.931

  

19



Ј.К.П. "КОМУНАЛАЦ" Чачак
Напомене уз финансијске  извештаје за годину која се завршава на дан 31. децембра 2020. године

(Сви износи су изражени у  хиљадама РСД, осим ако није другачине назначено)

У хиљадама динара
 2020.  2019.
    

Ванбилансна пасива обухвата следеће изворе 
ванбилансних средстава:  

 
 

Обавезе за преузете производе и робу за заједничко 
пословање 95.624

 
95.624

Обавезе за материјал и робу примљену на обраду и 
дораду 99.731

 
103.978

Обавезе за дата јемства, гаранције и друга права 330  329
     
Стање на дан 31. децембар  195.685  199.931

У ванбилансној  евиденцији  исказани су  грађевински  објекти  и  земљиште које  је  оснивач Град.
Скупштинском Одлуком поверио Предузећу на управљање и коришћење. Оснивач је у Одлуци о
поверавању права управљана и коришћења ове имовине навео да ЈКП нема право располагања
(отуђење. пренос права коришћења. давање у закуп. стављање хипотеке) нити право укњижбе у
земљишним  књигама  и  другим  јавним  књигама  не  непокретностима  које  се  поверавају  на
управљање и коришћење. Такође. оснивач у Одлуци истиче да трошкове одржавања. обнављања.
унапређивања као и извршавања  законских и других обавеза у вези непокретности које су предмет
ове одлуке (вода.  струја.  накнада за уређење и коришћење грађевинског земљишта) падају на
терет Предузећа. 

Ванбилансно  књижење  у  ЈКП  Комуналац  је  урђено  на  бази  Одлуке  о  поверавању  права
управљањаи  коришћења  Скупштине  општине  Чачак  од  24.11.2006.год  и  измене  одлуке
од15.08.2008.год.

Предузеће  је  у  ранијим  годинама  извршило  повећање  ванбилансне  евиденције  у  набавне
вредности износу од 43.940 хиљада динара. исправке вредности у износу од 5.931 хиљада динара
и садашње вредности 38.008 хиљада динара. по основу Одлуке скупштине града Чачка број 06-
63/17-I.  са  седнице  одржане  26..  27.  и  28.  априла  2017.  године.  којом  се  врши  пренос  права
коришћења  објекта  прихватилишта  за  смештај  напуштених  животиња.  означеног  бројем  1..
саграђеног на кп. брпј 2512/2 КО Милићевци. приземне спратноти. укупне нето површине 198.48 м2

– двадесет две просторије. бруто површине 244.58м2. Предузеће има право да непокретност држи
и да је користи у складу са природом и наменом ствари. да њоме управља у складу са законом.
Предузеће се обавезује да подмирује све комуналне трошкове који проистичу из коришћења. као и
трошкове текућег одржавања.
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27.ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

  У хиљадама динара
  2020.  2019.
    

Приходи од изношења смећа 276.190  242.212
Приходи од пијачнине 8.522  10.954
Приходи од зимског одржавања улица 10.857  88.561
Приходи од чишћења смећа и дивљих депонија 3.635  3.636
Остали приходи од продаје производа и услуга 92.454  28.543
Укупно приходи од продаје производа и услуга 391.658  373.906

Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, 
компензација и повраћаја пореских дажбина 10.839

 
11.525

Укупно приходи од премија, субвенција, 
дотација 10.839

 
11.525

Приходи од закупнина 26.366  31.504
Укупно други пословни приходи  26.366  31.504
     

Стање на дан 31. децембар  428.863  416.935

Структура прихода од премија, субвенција, дотација, донација и сл.:  
 

У хиљадама динара
  2020.

Приходи од субвенција  8.823
Приходи од дотација за јавне радове  2.016
Стање на дан 31. децембар  10.839
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28.ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

  У хиљадама динара
 2020.  2019.
    

Трошкови материјала за израду 6.760  6.479
Трошкови осталог материјала (режијског) 8.403  8.708
Укупно трошкови материјала 15.163  15.187
Трошкови горива и енергије 26.740  29.521
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 157.411  141.234

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде 
зарада на терет послодавца 26.209

 
24.219

Трошкови накнада по уговору о делу 330  36

Трошкови накнада по уговору о привременим и 
повременим пословима 40.015

 
22.921

Трошкови накнада члановима органа управљања и 
надзора 574

 
631

Остали лични расходи и накнаде 25.149  24.077

Укупно трошкови зарада, накнада зарада и 
остали лични расходи 249.688

 
213.118

Трошкови транспортних услуга 4.076  2.688
Трошкови услуга одржавања 8.439  9.368
Трошкови закупнина 189  129
Трошкови осталих услуга 79.163  76.451
Укупно трошкови производних услуга 91.867  88.636
Трошкови амортизације 24.787  22.938
Остала дугорочна резевисања 3.578  

Укупно трошкови амортизације и резервисања 3.578  

Трошкови непроизводних услуга 13.012  12.669
Трошкови репрезентације 161  256
Трошкови премија осигурања 2.788  1.494
Трошкови платног промета 618  704
Трошкови чланарина 1.822  1.489
Трошкови пореза 981  5.346
Остали нематеријални трошкови 6.187  5.468
Укупно нематеријални трошкови  25.569  27.426
     

Стање на дан 31. децембар  437.392  396.826

Структура транспортних трошкова:     
    У хиљадама динара
    2020.
Трошкови услуга рада грађевинских машина    1.286
Трошкови ПТТ услуга    1.206
Трошкови транспорта отпада животињског порекла    1.015
Трошкови осталих транспортних услуга    569
Укупно:    4.076
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Структура трошкова амортизације:     
    У хиљадама динара
    2020.
Трошкови амортизације нематеријалне имовине  300
Трошкови амортизације грађевинских објеката    3.955
Трошкови амортизације постројења и опреме    20.532
Трошкови амортизације    24.787

29.ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
    
   У хиљадама динара
 2020.  2019.
    
Приходи од камата (од трећих лица) 10.182  14.426
Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне 
клаузуле (према трећим лицима) 8  270
    
Стање на дан 31. децембар 10.190  14.696

Приходи од камата:    
                         У хиљадама динара

 2020.  2019.
Приходи од камата за неблаговремено плаћање 9.502  12.221
Приходи од камата-банке 22 40
Приходи од камата-тужбе 658 2.165
Укупно: 10.182  14.426

Позитивне курсне разлике:  У хиљадама динара
 2020.  2019.

Позитивне курсне разлике 8 270
Укупно: 8  270

30.ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

   У хиљадама динара

2020.  2019.
    
Расходи камата (према трећим лицима) 1.054  1.911

Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне 
клаузуле (према трећим лицима)  9
    
Стање на дан 31. децембар 1.054  1.930
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Расходи камата:    
   У хиљадама динара
 2020.  2019.

Расходи камата по краткорочним и дугорочним 
кредитима/зајмовима 679  1.127
Камата по судским споровима 281 64

Камате на јавне приходе на неблаговремено плаћање 2 673
Затезне камате (осим повезаних лица) 91  47
Укупно: 1.054  1.911

31.ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

   У хиљадама динара
 2020.  2019.
    
Приходи од усклађивања вредности потраживања и 
краткорочних финансијских пласмана 8.907

 

   
Укупно: 8.907  

32.РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

   У хиљадама динара
 2020.  2019.
    

Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских 
пласмана 2.115

 
23.645

    
Укупно: 2.115  23.645

Структура обезвређења потраживања и краткорочних финансијских пласмана:

 У хиљадама динара
  2020.
Обезвређење потраживања од купаца у земљи 2.115
Укупно:  2.115

33.ОСТАЛИ ПРИХОДИ
  У хиљадама динара

 2020.  2019.
    

Добици од продаје нематеријалних улагања, 
некретнина, постројења и опреме 125

 
299

Приходи од укидања дугорочних резервисања 1.040  2.182
Остали непоменути приходи 2.540  3.146
Укупно остали приходи 3.705  5.627
    
Стање на дан 31. децембар  3.705  5.627
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Структура осталих непоменутих прихода:
 У хиљадама динара

 2020.  2019.
Приходи од продаје отпадног материјала  180  163
Приходи од накнаде штете 107  1.805
Остали непоменути приходи 2.253  1.178
  

Стање на дан 31. децембар 2.540  3.146

34.ОСТАЛИ РАСХОДИ
  У хиљадама динара

 2020.  2019.
    

Губици по основу расходовања и продаје 
нематеријалних улагања, некретнина, постројења и 
опреме 97

 
171

Расходи по основу директних отписа потраживања 383  
Остали непоменути расходи 1.160  920
Укупно остали расходи 1.640  1.091
Обезвређење некретнина, постројења и опреме 220  6.655
Обезвређење залиха материјала и робе  1.651
Укупно расходи по основу обезвређења 
имовине

220
 

8.306

    

Стање на дан 31. децембар 1.860  9.397

Структур осталих непоменутих расхода:
 У хиљадама динара

 2020.  2019.
    

Казне за привредне преступе и прекршаје 163  230
Накнада штете трећим лицима 505  485
Издаци за хуманитарне, здравствене, образовне, научне и верске 
намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене, као и 
давања учињена установама социјалне заштите основаним у складу
са законом који уређује сцијалну заштиту 29

 

Издаци за улагања у области културе укључујући и 
кинематографску делатност

 
9

Остали непоменути расходи 463  196
   
Стање на дан 31. децембар 1.160  920

35. НЕТО ДОБИТАК /ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА

 У хиљадама динара
 2020.  2019.
    
Расходи по основу исправки грешака из ранијих година које 
нису материјално значајне

6.911  

   
Нето губитак пословања које се обуставља 6.911  
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36.ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

 Компоненте пореза на добитак   
 У хиљадама динара
  2020.
Текући порески расход  615
Одложени порески расход  249
Укупно порески расход периода  864

37.ПОТЕНЦИЈАЛНA СРЕДСТВА И ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ

а) Судски спорови

1. Преглед судских спорова у току које друга правна и физичка лица воде против Предузећа
на дан 31.12.2020. године

У хиљадама дианра

Тужилац Предмет спора
Датум

покретања
спора

Износ по
тужби

Процена
руководства о
исходу спора

Василијевић Александар заузеће парцеле 2015. 500 повољан
Дуњић Владан повреда на рад 07.12.2017. 500 неповољан
Марић Јован накнада зараде 02.12.2017. 99 неповољан
Матић Славица накнада штете 03.09.2018. 772 неповољан
Тужбе радника укупно 21 накнада зараде 18.01.2018. 840 повољан
Љубица Мунић накнада штете 09.04.2019. 525 неповољан
Сара Богдановић накнада штете 20.05.2019. 675 неповољан
Мирјана Урошевић накнада штете 16.10.2019. 600 неповољан
Загорка Ђукић накнада штете 22.10.2019.. 600 неповољан
Сара Стојановић накнада штете 22.01.2020. 298 неповољан
Вера Булатовић накнада штете 03.07.2020. 480 неповољан
Зоран Марић радни спор 16.10. 2020. 4 неповољан
Мирјана Мартиновић накнада штете 11.12.2020. 400 неповољан
Укупно:   6.293

2) Преглед судских спорова у току које је Предузеће покренуло против других правних и
физичких лица на дан 31.12.2020. године

Предузеће  на  дан  31.12.2020.  године  води  већи  број  судских  спорова  ради  наплате  својих
потраживања од правних лица у износу од 9.711 хиљада динара, од физичких лица у износу од
33.314 хиљада динара, од купаца за закуп у износу од 1.515 хиљада динара, што укупно даје износ
од 44.540 хиљада динара.

38.ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 

Управљање капиталом 

У  поступку  управљања  капиталним  ризиком.  руководство  Предузећа  има  за  циљ  очување
могућности да послује по принципу сталности пословања. истовремено максимизирајући приносе
власницима и другим интересним странама путем оптимизације односа дуга и капитала. 

Лица која контролишу финансије на нивоу Предузећа преиспитују структуру капитала на годишњој
основи. 
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Циљеви управљања финансијским ризицима 

Пословање Предузећа је изложено различитим финансијским ризицима и то: тржишном ризику.
кредитном ризику и ризику ликвидности. Програм управљања финансијским ризицима Предузећа
је  усмерен  на  немогућност  предвиђања  догађаја  на  финансијским  тржиштима  и  тежи
минимизирању могућих негативних ефеката на финансијске перформансе Предузећа. Предузеће
не  користи  никакве  финансијске  инструменте  заштите  од  ефектата  финансијских  ризика  на
пословање.  због  тога  што  такви  инструменти  нису  у  широкој  употреби.  а  не  постоји  ни
органозовано тржите таквих инструмената у Републици Србији. 

Кредитни ризик

Предузеће је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности
да  дуговања  према  Предузећу  измире  у  потпуности  и  на  време.  што  би  имало  за  резултат
финансијски губитак Предузећа. Кредитни ризик обухвата дугорочна и краткорочна потраживања.

У  Републици  Србији  не  постоје  специјализоване  рејтинг  агенције  које  врше  независну
класификацију и рангирање привредних друштава. Услед тога. Предузеће је принуђено да користи
остале јавно доступне финансијске информације (нпр. податке о бонитету које пружа Агенција за
привредне регистре) и интерне историјске податке о сарадњи са одређеним пословним партнером у
циљу  одређивања  његовог  бонитета.  На  основу  бонитета  купца.  утврђује  се  износ  његове
максималне  кредитне  изложености.  у  складу  са  пословном  политиком  усвојеном  од  стране
руководства  Предузећа.  Износ  максималне  кредитне  изложености  ревидира  се  најмање  једном
годишње.

У случају повећања износа доспелих потраживања и сходно томе повећане изложености кредитном
ризику. Предузеће примењује механизме предвиђене пословном политиком.

Изложеност Предузећа кредитном ризику ограничена је углавном на потраживања од купаца на дан
биланса. Номинални износ потраживања од купаца. пре извршене исправке вредности. састоје се
од великог броја потраживања. од којих највећи део чине потраживања од купаца.

Ризик ликвидности

Руководство Предузећа управља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да Предузеће у
сваком  тренутку  мора  да  испуњава  све  своје  доспеле  обавезе.  Предузеће  управља  ризиком
ликвидности  одржавајући  одговарајуће  новчане  резерве.  праћењем  планираних  и  стварних
новчаних  токова  и  одржавањем адекватног  односа  прилива  финансијских  средстава  и  доспећа
обавеза. 

Рочност доспећа финансијских обавеза Предузећа дата је у следећој табели:
У хиљадама динара

2020. година до 1 од 1 до 2 од 2 до 5 Укупно
     
Дугорочни кредити                     -      40.660                     -          40.660 
Обавезе из пословања        74.469                     -                     -            74.469 
Крат. финан. обавезе        18.434       18.434 
Остале крат. обавезе     12.225                     -                     -            12.225 
     105.128            40.660                     - 145.788 
2019. година до 1 од 1 до 2 од 2 до 5 Укупно
Дугорочни кредити                     -                     -                     -                     -
Крат. финан. обавезе     21.011                     -                     -         21.011 
Обавезе из пословања              60.35

7 
                    -                     -              60.35

7 
Остале крат. обавезе             12.545                     -                     -    12.545 
   93.913                     -                     - 93.913 
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Hanoneue ys rpuuauc4jcre ,,,"",,,,,1#l;)[!,ffIffl1,iiili ., u,, 3 t. detpn,pa 2020. eoduue
(Cott trznocu cy u3palceHu y xumada,va PC!, octat axo n4je dpytauuxe nazaaveao)

flpurasaHu il3Hocr4 sacHoBaHn cy Ha HeArcKoHroBaHuM HoBqaHilM roKoBuMa Ha ocHoBy HajpaHfijerAaryMa
Ha Kojt4 he I'lpe4yeehe 5vffvt o6aBe3Ho Aa raKBe o6aBe3e HaMupr4 (arryenuu aHyurerHu nnaH).

39. AOrAtiAJl4 HACTAfl]4 HAKOH AATyMA E]4IAHCA

Oer $nnanciljcKvr il3Beuraju cy oAo6peHil OAnyKoM HaA3opHor oA6opa oA 31.01 .2021 . roguae.

,Qo 4aryua oAo6paBalba Sunancujcrux il3Beuraja nuje 6uno 4oralaja xojra 6ra 3axreBanu xopexqvrje
SrHaucnjcrnx n3Beluraja unu o6efloAalb14Balbe y HanoMeHaMa.

40. YCATTAUIABATbE NOTPAXT{BAITA 14 OEABE3A

[lpe4ysehe je epuuno ycarnauaBarue caojux norpaxuBarba u o6aaega ca crabeM Ha AaH 31. orro6ap
2020. roAuae. Y nocrynxy ycarnaluaBa]ba craba nucy yreplene uarepmjanno snauajxa Hecnara]ba.

41. AKTvEflHA EKOHOMCKA Ct4TvAqHJA 14 l$EH vTl4qAJ HA nOCnOBAH'E npEAy3ET'A

llocnoearbe l-lpe4yseha je no4 yrnqajeru aKryenHe rno6anHe -$unaxcujcre Kpu3e il noropuJaHhx
npl/BpeAHLtx ycfloBa. 36or ca4aurue Kp[3e Ha rno6anHoM rpxvil.rJry u beroBor yT[Llaja Ha HauJe rpxt4ture.
Ilpe4yeehe nocnyje y orexaHilM ycnoB[Ma r He]43BecHLlM npnBpeAH[M oKonHocrurvra. Yrrqaj Kpu3e Ha
nocnoBalbe l-lpegyseha rpeHyrHo Huje ruoryhe y nornyHocru npeABuAer[. re je s6or rora npilcyraH
eneMeHT on[IJTe HecilrypHocru. flocnoaarue y oeareoj cwyaqujn he eepoearHo yrr4qaTil ua nonoxaj
o4pelenrx rpaHa AenarHocrl4. ulro ce Moxe nocpeAHo oApa3r4rlr n Ha nocnoBarue l-'lpe4yoeha.

43. nOPECKH P143t4K

llopecxn nponilcil Peny6nure Cp6uje ce '{ecro pa3nuqilro ryMaqe u qecro ce ueuajy. Tyrua.leue
nopecKilx nponilca o.q crpaHe nopecKilx Bflacrvr y oAHocy Ha rpaHcaKquje r arrusnocru l'lpe4yaeha na.ory

ce pa3nfiKoBaril oA ryMaqelba pyKoBoAcrBa [1peAyseha. Ycne4 rora. HeKe rpancarqrje ruory 6uru
ocnopeHe oA crpaHe nopecKfix Bnacrll r llpe4yaehy uoxe 6uru o4peflen AoAarHyt t4sHoc nope3a. Ka3HH 14

KaMara xoju ruoxe 6uru o4 naarepujanxor sHauaja. [1epuo4 3acrapenocril nopecKe o6aeese je ner ro4uxa.
oAHocHo nopecKln opraH t4Ma npaBo Aa oApeAr nnaharue Heil3MilpeHux o6aeega y poKy oA neT roAuHa oA
KaAa je o6aeesa Hacrana.

Y ulavry 31.01.2021. roAilHe

Iuqe ogroeopHo 3a cacraBrbabe
Suuancricxr4:1 useeuraia

,\fqttfr?' .lVa 0nOfic
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Peuy6mara Cp6uja
rPAI qATIAK
fpagcrco nehe

17. jyn202l. roAr4He
IIAI{AK

CKYIIIUTTIHA TPAIA IIATIKA

Ha ocHoBy IUIaHa 46. 3arona o noxaruroj caMoyrrpaBr{ (,,Cn.rracnur PC*
6p.12912007,8312014 - Ap. 3aKou u 10112016 - Ap. 3aKoH u 4712018) u qraua 84. Cra:ryra
rpaAa Haqr<a (,,Cn.rnct lpaAa r{aqKa'o 6p.612019),

Ipa4cxo nehe rpa,ua 9auxa, Ha ce.{Hr4rlu ogpNanoj 17 . jyna 202l. ro,u,rHe, yrBpAr,rno
je

IIPEAJTOT
oInyKE o AABAEy CATJTACHoCTH HA OAJDTT(y HAA3OPHOT OAEOPA

JKrr,,KOVIyI{AJIAII" TIAqAK Ep. 158/3 OA 8.JyHA 2021. IOAI,IHE

na [peAnaxe Cxynurn HV ila.4oHece

oAJryKy
o AABABy CAUTACHOCTT4 HA OAJryKy HAI3OPHOT OAEOPA
JKII,,KOMyHAJIAII" TIATIAK Ep. 158/3 OA 8.JyHA 2020. IOAIIHE

y reKcry roju je AocraBJben o46opuuquMa 3a ceAHHrIy CxynrurraHe.

tr{ssecrrararl Ha ceAHVrIu Crlrrmrune je
,,Kouyua-naq" 9aqar.

Ilerap ,{ouauonnh, 4rapexrop JKIIAp



Ha ocnoey qraHa 54. Craryra rpa1a r{aqra (,,Cn.nracr rpaAa r{aqKa" 6p. 612019) u
rrJ'raHa 31. Oanyrce o ycrnalr4Barby ocuuBaqxor aKTa Jannor KoM),HanHor rlpeAy3eha sa

oApxaBarbe .rucrohe u rrujarya ,,Koruy,nalaq" {a.raK ca 3axonorra o jasnuM [peAy3ehnnaa

CrynruuaHa rpaAa 9auxa, Ha ceAHI4IIn o4pNauoj

Aonenaje

202I. ro.(r{He,

oAnyKy
o AABAbv CATJTACHOCTT4 HA OAJIyKy HAA3OPHOT OAEOPA
JKII ,,KOMITHAJIAII" TIAqAK EP. 158/3 OA 8. JyHA }0?L.IOAI,IHE

I

AAJE CE CAIj'IACHOCT Ha Og:lyxy o pacnoAe:iu Ao6nrn JKII ,.KouyHa,taq"
9auar, xojy je AoHeo Hag:opnu og6op JKII ..KonyHaraq" t{auax, Ha ceAHHIII{ o4p>r<anoj 8.

jyna 2021. rogr{He. 6p. 158/3.

II

Ony o,q;ryxy o6janirru y ..C:ryN6eHoM jllrcry rpara r{a.{Ka".

CKYTIIIITI,IHA TPMA TIATIKA

Epoj:_

NPEACEAHI,IK
Cxynumnne rpa,4a r{aqxa

llrop TpzQynorrah



JABHO fiOMYHAAHO IPEAYSENC

ffi(ow[vHAnALt
Hnnone Tecne 42 qauar

Teryhu pA\yHu:
ll0uiTAHCfia urrrAH0HHtlA: t00-2274580101022*29

|PAA IIATIAK

TPAACKOM BElv

TPMCKOJ yTIPABI4 3A IOKAJIHT4U
EKOHOMCKI4 PA3BOJ

0& 00. lsll
fipHt{fbEHo: -_ .

rpArq qAqAK

\rqcncnn $nnro:
6asrq tlnrecn :

Konmtrr:

{enrpmq:
9ncrofir:

155-187-51
160-r55805-61

55I-82-09: 557-82-0S;
557-53-60

direkciiatOkomunalac,co.rs www.komunalac.co. rs
. 1rt.4 l^bpoj: .) b',- / Z-

flaryu:08.0 a.l.oZt roAHHe

llpe4uer: ,(octana o.qJryKa Hag:opuor og6opa JKII"KottyHalaIl"r{a'IaK, pa.qu AaBa}ba

CATJIACHOCTH:

V npx:rory rorir{ca paAr4 AaBarLa carJracnocra AocraBJsaMo Balt c.neAeha axra:

'I,I:reumaja o nocrroBarly JKIl"Kol'ayuarau"gaqaK 3a 2020.rogirny xoju je ycrojlro
Hag:opulr oA6op JKll"Kouynaraql'rla.{aK Ha ceAHHIII{ oApxaHoj 08.06.202i.rotune
no4 6pojeu15812 y: tr{:neruraj He:anucnor peBu3opa;

-Irlseeur:raj o paAy Hagsopnor og6opa JKfl"KouyHaraq" r{aqar xojn je ycnojiao
Hagsopuu o46op JKll"KonryHaraq"r{a.{aK Ha oeAHHIII{ oApxaHoj 0 8.06.202 1 .ro4r.rse

noa 6pojeul58l2.2;

,/ -O4.nyxy o pacrloAenra Ao6nra 6p.158/3 oa 08.06.2027.rotuse;

,[ocrarurra:
-fpagcxorra nehy;
-fpa4croj ynpaBlr 3a JroKaJrHI,I E e(or{oMcxu pasnoj;

nr{cAPHt{i{A qAqAK
i - r.:I r.:1.



JKII "KouyHaraq" r{aqalc

Epoj: 158/3

,{aryrvr: 08. 06. 202l. roA}IHe

Ha ocnony qJraHa 44. ra,il<a 9) Oarryre o ycrnalrBarsy ocHI,IBaqKor arra Ja.nnor KoMyHarIHor

npe4yseha 3a oApxaBarbe rrlrcrohe n nrajaqa "Kouynalaq" rlaqaK ca 3axono*r o jamrulrr

upe4yaehuua (ooCn. nracr rpaAa r{a.rKa, 6poj 2212016), Ha,ugoprua og6op JKII "KorrlyHanaq" rlaqar<

Ha ceAHr,rqr{ ogpxanoj 08. 06. 202l. roAI{He AoHeo je cne4ehy

oAnvKv

O pacuogenn Ao6rarn ocmapenoj y nepro.(y rocrloBarra oa 01 . 01. 2020. roAlIHe ao 31. 12 2020.

roAHHe.

Ocrnapena Ao6rar y u3uocy oA 2.123.711,03 4rznapa pacuopelyje ce raro Aa ce 80% LI3Hoca I4JII,I

1.698.968,82 gwuapayilIlarily 6yUer rpa4a 9auxa, y cKrIaAy ca OgrryroM o 6ylJery fpaAa.

Ilpeocraru r.r3Hoc Ao6uru o.u 424.742,21 lu*apa pacnopelyje ce raxo Aa ce ]I3BpIruI noxpuhe

ry6uura u: pauujrrx roAlIHa.

Oanyry AocraBlrrr,I Ha carJlacHocr ocHllBalry.

,{ocranutra:
- fpalcrou Behy rpa,ua 9aqra
- flrapexropy
- ([un.certopy
- apxvBa Ha4sopnor o46opa


