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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.  
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.  
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Скупштина града Чачка је Решењем оснивача број 06-216/2021-I од 28. и 29. децембра 
2021. године, именовала чланове Надзорног одбора: 

За председника:  
Др Велимир Дробњак, доктор техничких наука, представник оснивача; 
За чланове: 
Драган Илић, дипломирани електроинжењер,  представник оснивача, и  
Павле Павловић, дипл. економиста, 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 тачкама дневног реда. 
 

У извештајном периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године одржано је 
укупно 17 (седамнаест) седница Надзорног одбора (од 151. седнице до 168. седнице). 
 
Преглед важнијих одлука: 
 

- Доношење одлуке о усвајању извештаја о попису имовине и обавеза са стањем на дан 
31.12.2020. године; 
- Доношење одлуке о оглашавању за издавање и резервацију слободних пијачних површина – 
места, тезги, и објеката; 
- Доношење Одлуке о ценама комуналне услуге сакупљања, транспорта и депоновања 
комуналног отпада; 
- Доношење измена и допуна Програма пословања ЈКП Комуналац Чачак за 2021. годину; 
- Доношење Правилника о заштити података о личности; 
- Доношење одлуке о усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. 
годину, са мишљењем овлашћеног ревизора; 
- Доношење одлуке о усвајању извештаја о раду Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак 
за 2020. годину; 
- Доношење одлуке о расподели добити ; 
- Доношење одлуке о покретању поступка набавке две половне цистерне са новом 

надградњом; 
- Доношење одлуке о проглашењу запосленог технолошким вишом;  
- Доношење одлуке о покретању поступка набавке возила смећара до 8m3; 
- Доношење одлуке о кредитном задужењу у висини до 20.000.000,00 динара за набавку 
основних средстава планираних у другој половини 2021. године; 

- Доношење одлуке о цени вршења услуга „Зоохигијене“; 
- Доношење Измене програма пословања за 2021. годину, донетог на 148. седници  

Надзорног одбора  11.12.2020. године,  под бројем  148/4; 
- Доношење Програма сакупљања комуналног отпада за период 01.01.2022 - 31.12.2022. 

године; 
- Доношење Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2022. годину; 
- Доношење Програма коришћења буџетске помоћи за 2022. годину; 
- Доношење Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене за период 01. 01. 

2022. године - 31. 12. 2022. године; 
- Доношење Програма обављања делатности зоохигијене за период 01. 01. 2022. године - 31. 
12. 2022. године; 
- Донoшење Плана за изградњу ниша за контејнере 1,1м3 и Плана за проширење постојећих 
ниша за контејнере 1,1м3 ; 
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- Доношење одлуке о веку коришћења основних средстава набављених од 01.01. до 
30.09.2021. године ; 

- Доношење Правилника о безбедности информационо-комуникационог система ЈКП 
„Комуналац“ Чачак; 

 
Током 2021. године Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Чачак је донеo 56 одлука по молбама 
корисника услуге сакупљања и транспорта комуналног отпада и 13 одлука по молбама 
корисника пијачних услуга; 
 
1.2. Директор 

Послове директора у 2021. 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);   

 
Специфично у обављању делатности у извештајном периоду било је: 
 повећање обима посла због активности на пословима дезинфекције;  
 повећање количина комуналног отпада, узрокованог повећањем количина кућног 

отпада, затим грађевинског, „кабастог“, вртног (зеленог) отпада,  
 повећање количина комуналног отпада добијеног третманом и превођењем 

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

 
Због актуелне  забране запошљавања  у јавном сектору током 2021. године, на 

пословима где је због новонастале ситуације постојала неопходна 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 2021. године један део запослених одсуствовао је са рада због обољевања или 
наложених мера изолације.  
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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, 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 такође у власништву ЈКП „Дубоко“; 

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

 Вршење услуге на одржавању и чишћењу сливника, сливничких веза и изливних 
грађевина, са набавком и заменом оштећених делова; 

 Вршење услуге уклањања дивљих депонија као и други слични послови, по основу 
Решења донетих од Градске управе за инспекцијски надзор и на основу налога ЈП 
„Градац“; 

 Рад на сакупљању амбалажног стакла, кабастог, вртног и грађевинског отпада 
(шута), његово одвожење и безбедно одлагање, на предвиђено место. 

Физички обим пословања ове радне јединице је уређен годишњим планом и 
програмом сакупљања и одвожења. Рад се вршио свакодневно, у две смене, 363 дана у години 
(осим за верске празнике: Божић и први дан Васкрса).  

У току 2021. године, наведене услуге пружане су за преко 27.000 домаћинстава и 2.900 
предузећа и предузетника. Услуга се вршила свакодневно на градском подручју, као и у 
сеоским месним заједницама 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 2021. годину Р.Ј. „Чистоћа“ извршила је са 84 запослених: 51 
радник (од тога 23 ангажована преко Агенције), 27 возача (од тога 3 ангажована 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 користили смо 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, фолије, стаклене амбалаже и осталог рециклабилног материјала вршила 
се помоћу посебно опремљених наменских возила (кипера и смећара). 

Радним данима, у просеку 20 екипа је било укључено 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 најмање од 0600 до 2200 часа, 
а по указаној потреби и ван наведеног времена. 

На одржавању, сабијању и чишћењу отпада на Трансфер станици били су задужени, 
свакодневно, једна радна комбинована машина „Хидромек“ са возачем, и један радник 
на одржавању простора. 
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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. 
Последица је да се повремено дешавало да нам остају по неколико сати пуни камиони са 
отпадом, пуни контејнери и канте код корисника. Самим тим улагали смо додатни 
напор(прековремени рад, додатне екипе, понекада и рад у ноћној смени и сл.). како би се 
превазишао настали проблем и како корисници не би осетили никакве последице.  
 
Извршене услуге у 2021. години у односу на План за 2021. годину: 

Ред. 
број Опис Планирано 

за 2021. 
Реализовано 

у 2021. Проценат 

1. Изношење и депоновање комуналног 
отпада (градско и сеоско подручје) 33.000 t 32.885 t 99,65 

2. 
Изношење и депоновање комуналног 
отпада са сеоског подручја 7.100 t 7.450 t 104,92 

3. 
Учешће комуналног отпада са сеоског 
подручја - % у укупној количини 21,51% 22,65% / 

4. 
Извлачење и депоновање фекалија 
физичка лица 350 радних сати 365  радних сати 104,28 

5. 
Извлачење и депоновање фекалија 
правна лица 190 радних сати 206  радних сати 108,42 

6. Чишћење дивљих депонија  3.000 m3 2.869 m3 95,63 
7. Чишћење таложника сливника 2.600 ком 2.321 ком 89,26 

8. 
Пропирање одводних цеви са 
водом под притиском 20 ком 38 ком 190 

9. Чишћење шахти 20 ком 51 ком 255 

10. 
Чишћење решетки постављених по 
ширини улице 80 m 108 m 135 

11. Израда и постављање сливних решетки 15 ком 25 ком 166 
12. Сакупљање сувог отпада 3.000 t 1.599,78 t 51,99 
13. Сакупљање стакла 50 t 21,56 t 50 
14. Сакупљање грађевинског отпада 200 t 250 t 125 
15. Сакупљање кабастог отпада 160 t 300 t 187,5 

Позиције 6, 7, 8, 9, 10. и 11 у датом прегледу су реализоване у складу са планираним 
средствима у целости.  

Прикупљена и отпремљена количина ,,сувог‟ отпада износи 1.599,78 тонa, међутим од 
ове количине ЈКП „Дубоко“ нам је прихватило и признало свега 597,08 тонe. Мања количина 
признатог „сувог“ отпада од стране представника ЈКП „Дубоко“ је резултат  „непризнавања“ 
реалне количине прикупљеног примарно - селектованог отпада, што може нарушити будући 
концепт ширења и развоја примарне селекције на територији града Чачка. 

У току 2021. 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. Након наведене акције прикупљено је преко 350 m3 

отпадног материјала.  
 
Изградња подземних контејнера:  

Р.Ј. „Чистоћа“ своју основну делатност обавља у циљу очувања заштите животне 
средине. У 2021. години из буџета Града Чачка, са позиције екологије и заштите животне 
средине, извршена је набавка 27 подземних контејнера од 3 m3. 

 Постављање подземних контејнера вршено је по систему „дуплих“ контејнера, један 
за „мокар“, други за „суви“ отпад. Тиме се постигло повећање капацитета, односно 
запремине за одлагање отпада, створили услови за наставак примарне селекције, као и 
услови за уклањање надземних контејнера.  
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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). Крајем године у насељу Љубић кеј инсталирана су још 23 
подземна контејнера (од 3 m3), и то у ул. Цигларска 6 комада, у ул. Данице Марковић 4 
комада и у ул. Книћаниновој 13 комада. Истичемо добру сарадњу са корисницима са овог 
подручја, посебно на прихватању новог начина одлагања отпада као и за коректне резултате 
на селекцији отпада. Нажалост, и у овој години смо имали непријатности са несавесним 
грађанима који су на неколико локација убацили жар и том приликом запалили врећу од 
подземних контејнера. Епилог овога је увећање материјалних трошкова као и технички 
проблем пружања услуге корисницима.  

Од првобитне концепције две канте (за „мокар“ и „суви“ отпад) прешло се на систем 
канте за „мокар“  и полиетиленске кесе за „суви“ – рециклабилни отпад. Утрошена количина 
кеса за домаћинства, за привреду и учешће у акцијама, у току 2021. године је 222.547 комада. 

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 2021. годину. Реализовано је 151 Решење 
издато од Градске управе за инспекцијски надзор (Комунална инспекција) и том приликом 
уклоњено је 2.869 m3. 

Услугу сакупљања отпада из индивидуалних објеката (куће) колективних објеката 
(зграде), као и приградских и сеоских насеља, вршена је из контејнера запремине 1,1 m3, 5 m3 
и 7 m3, полиетиленских кеса и канти запремине 80 – 140  литара као и из мрежастих и 
подземних контејнера.  

Број и врста посуда за изношење отпада у 2021. години: 
Врста посуде Број 

нетипизиране посуде и типске канте 0,08 m³ 4.710 ком – индивидуална домаћинства 
пвц канте 0,12 и 0,14 m³ (зелена и плава) 11.790 ком – индивидуална домаћинства 
контејнери 1,1 m³ 1.280 ком – индивидуална домаћинства и кол. ст. 
контејнери 1,1 m³ 206 ком – привреда и правна лица 
контејнери 5 m³ 22 ком – кућни савети 
контејнери 5 m³ 2 ком – за ромска насеља 
контејнери 5 m³ 180 ком – привреда и правна лица 
контејнери 7 m³ 72 ком – сеоско подручје 
контејнери 1,1 m³ 742 ком – сеоско подручје 
контејнери 5 m³ 9 ком – сеоско подручје 
подземни контејнери 5 m³ 4 ком – колективно становање 
подземни контејнери 3 m³ 55 ком – колективно становање 
мрежасти контејнери 241 ком – примарна селекција 

Реализацију програма рада за послове сакупљања 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 са дизалицом, кипером са 
грајфером, утоваривачем и фекалном цистерном, која су приказана 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 
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Ред. 
бр. 

Рег. број 
возила Тип Намена Снага 

(кw) Год. Носив.  
(кг) 

Запремина 
бубња 

Произвођач 
надоградње 

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-дизалица 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 2021. години предузеће је из сопствених средстава извршило ремонт надградње на 
возилу „Ивеко Стралис“ – 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 четири возила смећара старија од двадесет година, а 
технички су исправна и свакодневно раде. 

Предузеће је из сопствених средства на згради Р.Ј. „Чистоћа“ извршило замену 
спољне столарије (прозора и врата), чиме се потрошња енергената за грејање и хлађење 
умањила. 

У 2021. години у буџету Града Чачка, са позиције екологије и заштите животне 
средине, обезбеђена су средства за: 

- 27 подземних контејнера капацитета 3 m3 за „мокар“ и „суви“ отпад, са ножном 
командом; 

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

- 100 поцинкованих контејнера, капацитета 1,1 m3 за „мокар“ отпад; 
- 100 поцинкованих жичаних контејнера, капацитета 1 m3 за „суви“ отпад; 
- 214 пластичних канти, запремине 120 литара. 

 
  Преглед сакупљеног 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 2.061,58 41,24 12,26 85,36 2.200,44 2.211,26 
Фебруар 2.059,82 62,16 6,58 79,98 2.208,54 2.222,20 
Март 2.394,72 62,34 10,88 101,72 2.569,66 2.619,86 
Април 2.637,24 77,16 5,60 64,22 2.784,22 2.728,72 
Мај 2.822,28 90,28 9,50 90,88 3.012,94 3.002,06 
Јун 2.575,76 79,42 8,28 82,98 2.746,44 2.769,96 
Јул 2.773,92 87,48 6,34 100,82 2.968,56 2.913,46 
Август 2.821,12 97,98 5,98 69,68 2.994,76 2.885,02 
Септембар 2.738,58 73,10 7,40 87,80 2.906,88 2.917,52 
Октобар 2.654,26 82,34 6,18 113,86 2.856,64 2.719,10 
Новембар 2.781,06 90,00 9,44 75,38 2.955,88 3.021,02 
Децембар 2.475,62 74,62 6,42 123,52 2.680,18 2.700,50 

Укупно: 30.795,96 918,12 94,86 1.076,20 32.885,14 32.710,68 
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Сакупљање „сувог“ отпада (примарна селекција): 

Град Чачак је један од позитивних примера адекватног сакупљања и рециклаже 
отпада. Може се рећи да је развио сопствени модел управљања чврстим комуналним 
отпадом, у коме примарна селекција отпада заузима значајно место. 

Концепт селекције отпада се заснива на селекцији отпада на месту настанка 
(примарна селекција), у домаћинствима и привредним организацијама и завршној селекцији 
у центру за завршну селекцију отпада. 

Отпад се на месту настанка селектује на две компоненте „суви“ и „мокри“ отпад. 
„Суви“ отпад представља потенцијално рециклабилну компоненту комуналног чврстог 
отпада (у даљем тексту: КЧО), односно отпад погодан за рециклажу. У „суви“ отпад спадају: 
све врсте пластике (ПЕТ амбалажа, фолије, кесе, џакови...), стаклена амбалажа, папир, 
картон, алуминијумске конзерве и лименке, ситни дрвени предмети, керамика, текстил... 
„Мокар“ отпад представља нерециклабилну компоненту чврстог отпада и чине га материје 
које су погодне за компостирање (кухињски отпад, отпад са зелених површина, пепео, 
физиолошки отпад – пелене и хигијенски улошци). Усвојен је модел „канта – кеса“ код 
индивидуалног становања, односно „контејнер – кеса“ код колективног становања. 
Примарно селектовани отпад се транспортује у Регионални центар за управљање отпадом 
,,Дубоко“ где се врши завршна селекција (одвајање отпада по врстама материјала), а затим 
даље шаље у рециклажне центре.  

Управљање комуналним чврстим отпадом, према моделу примарне селекције 
комуналног отпада на територији града Чачка, обавља се у неколико фаза: 

1. ФАЗА – обухвата сакупљање отпада на месту настанка и његову селекцију; 
2. ФАЗА – обухвата транспорт отпада (суве компоненте), од подручја сакупљања тј. 

од места селекције до трансфер станице. Даље у прес контејнерима возилима ЈКП ,,Дубоко“ 
сакупљени, рециклабилни отпад, се транспортује у регионални центар за сакупљање отпада 
,,Дубоко“ где се врши завршна селекција (на траци се врши раздвајање отпада по врстама 
материјала). 

Сакупљање „сувог“ отпада вршимо на подручју града, приградских насеља, као и на 
сеоском подручју. Градско подручје је подељено на шест просторних целина које се 
третирају током шест радних дана у седмици. „Суви“ отпад се одлаже у полиетиленску кесу 
запремине 100 литара, a „мокар“ отпад у стандардну посуду за отпад (канта) или контејнер. 

 
Набавка и подела кеса за „суви“ отпад, код индивидуалног и колективног становања  

вршила се у континуитету, током целе године. Кесе за правне субјекте делили смо 
свакодневно (систем замене). Возачи и радници који раде на сакупљању отпада поред 
редовног радног задатка вршили су поделу кеса и едукацији наших корисника услуга, како 
би у што већем проценту издвојили „суви“ од „мокрог“ отпада и то на самом месту настанка, 
а све у циљу умањења количина „мокрог“ отпада. Едукација грађана у наведеном смислу је 
веома важна активност. 

Сакупљање „сувог“ – рециклабилног отпада поред поменуте кесе врши се и из 
мрежастих контејнера запремине 1,1 m³ који су постављени уз контејнере за „мокар“ отпад, 
као и у школама, вртићима и бањама, као и из подземних контејнера, посебно обележеним за 
ову врсту отпада. 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). 
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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 140 ZM 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 HELI Виљушкар 2020.          /              

 
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 122.260 36.500 4.200 23.800 13.900 
Фебруар 134.640 39.740 2.060 19.200 12.200 
Март 140.600 61.220 500 24.700 18.000 
Април 135.220 66.820 1.500 35.800 30.600 
Мај 139.800 49.900 2.940 30.900 27.400 
Јун 140.500 93.140 2.660 26.300 22.800 
Јул 143.520 46.400 4.040 24.600 21.900 
Август 130.520 62.920 3.480 23.200 22.200 
Септембар 122.840 46.340 2.620 24.900 24.600 
Октобар 126.920 16.300 1.420 22.900 22.000 
Новембар 126.040 57.780 1.820 22.600 19.300 
Децембар 136.920 20.020 740 21.100 15.100 

 Укупно 1.599,780 597,080 27.980 300.000 250.000 
 
Сакупљање стаклене амбалаже: 

Сакупљање стаклене амбалаже обављали смо на подручју града, приградских насеља 
и неколико месних заједница на сеоском подручју, у којима имамо изграђене рециклажне 
платое. Кесе за стаклену амбалажу су се делиле приликом преузимања пуних кеса, по 
систему замене. Највећим делом стаклена амбалажа је преузимана од угоститељских 
објеката. Након преузимања, стаклену амбалажу довозимо и одлажемо на одређено место на 
Трансфер станици, где даље истовара у роло контејнер (запремине 32 m³). Сакупљену 
стаклену амбалажу одлагали смо у посебно одвојене контејнере за стаклену амбалажу. 

 
 Сакупљање кабастог отпада: 

Услуге сакупљања кабастог отпада из домаћинстава реализоване су по позиву 
грађана, а на сеоском подручју у сарадњи са председницима месних заједница. 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 највећим делом је коришћен је за грејање 
просторија у Р.Ј. „Одржавање“. Овде морамо напоменути на енорман раст ове врсте отпада, 
што нам представља велики проблем око даљег третмана истог.  

 
Сакупљање грађевинског отпада: 

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. 
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Сакупљање отпада на сеоском подручју: 
 

У овом тренутку на сеоском подручју је постављено 742 контејнера од 1,1 m3, 10 
контејнера од 5 m3 и 72 контејнера од 7 m3 за одлагање комуналног отпада.   

Постављено је 34 рециклажна платоа са контејнерима за „мокар“ и „суви“ отпад ради 
селектовања отпада. 
Сва правна лица, на целокупном сеоском подручју, у свим месним заједницама, су 
обухваћена извршењем и наплатом услуге. 

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). 

Корисници из наведених М.З. су пописани, унети у базу података за наплату услуге и 
активирани ради наплате извршене услуге.     

У (7) месних заједница услугу прикупљања комуналног отпада врши ЈКП „Моравац“. 
Петнаест (15) месних заједница су пописане, услуга се врши редовно, и у току је 

побољшање техничких услова, пре свега кроз повећање капацитета комуналне 
инфраструктуре. У преосталим месним заједницама (24) у тренутку писања овог извештаја, 
није извршен потпуни попис, који је у току, а истовремено се ради на стварању техничких, 
информатичких, правних, кадровских и финансијских услова за задужење корисника. Услуга 
сакупљања и транспорта комуналног отпада са сеоског подручја се редовно вршила током 
2021. године, са најмање два возила са 6 извршилаца.  

 
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 

2021. 

Потрош. 
по 

радном 
часу 

Кол. ком.  
oтпада  
01.01 - 
31.12. 

2021. (t) 
1 ČA 043 XP Mercedes 12 13 1998. аутоподизач 1.507,4 6.978,25 4,6 1.263,64 
2 ČA 078 CB Mercedes 12 13 1998. аутоподизач 1.456,3 6.292,87 4,3 1.214,24 
3 ČA 094 LO Mercedes 12 13 1979. смећар 733,1 2.193,91 3 504,58 
4 ČA 080 HZ Zastava 85-14 2003. смећар 1167,9 4.290,93 3,7 830,96 
5 ČA 065 ČZ Zastava 85-12 1991. смећар 926 2202,67 2,4 669,26 
6 ČA 068 PK Zastava 85-12 1996. смећар 1.082,4 2.922,59 2,7 785,44 
7 ČA 091 EO FAP 16 20 1999. смећар 823 4.110,12 5 458,04 
8 ČA 017 PM FAP 26 35 2010. смећар 1342,3 6.837,24 5,1 1.731,96 
9 ČA 100 KH Iveco traкer 2006. смећар 1.291,8 10.336,25 8 2.222,38 

10 ČA 103  LZ Iveco traker 2006. смећар 899,9 5.677,28 6,3 1.540,61 
11 ČA 061 XT Iveco stralis 2011. смећар 1.196,1 5.716,81 4,8 1.855,18 
12 ČA 089 LA Iveco stralis 2018. смећар 3.241,1 17.613,84 5,4 6.462,92 
13 ČA 088 OE Iveco kargo 2018. смећар 3.294,5 13.108,71 4 5.517,44 
14 ČA O88 ZF Iveco kargo 2018. смећар 1.559,9 6.681,37 4,3 2.054,34 
15 ČA 062 EM Iveco daily 2015. смећар 2.440,7 6.639,09 2,7 1.559,17 
16 ČA 110 AJ Iveco daily 2019. смећар 1.610 3.902,34 2,4 1.191,93 
17 ČA 105 ZJ Iveco daily 2014. смећар 1.426,7 4.298,9 3 737,69 
18 ČA 140 ZM Iveco daily 2006. кипер 2.519,6 3.592,62 1,4 328,76 
19 ČA 092 KH Iveco kargo 2006. кипер 1805,2 6.099,27 3,4 1.176,82 
20 ČA 110 AG Iveco traker 2019. кипер 574,9 3.490,77 6,1 135,2 
21 ČA 085 EI Giotti viktoria 2018. кипер 998,8 1.381,53 1,4 131,26 
22 ČA 085 EH Giotti viktoria 2018. кипер 1.441,7 1.955,1 1,4 147,16 
23 ČA 031 KO Mercedes 12 13 2002. фек. Цистерна 1.091,4 3.785,16 3,5 / 
24 ČA ААČ 67 Hidromec 2013. утоваривач 1.247,8 9.601,15 7,7 / 
25 ČA AAA 03 IMT 2004. трактор 187,4 534,94 2,8 / 
26 Виљушкар Toyota 2003.  65 300 4,6 / 

 ČA AAU 74 Heli 2020. Виљушкар 34 120.97 3,5  
Укупно  35,934,90 140.499,68 3,9 32.518,98 
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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 свих 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 47 возила и опрема различитих марки и произвођача, 
од којих нека одржавамо у 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. Успели смо да возни парк одржимо технички 
исправним за вршење радних обавеза. 
 
 
У току 2021. године реализовани су послови: 

• поправка контејнера за смеће 1,1 m³ и 5 m³; 
• механичарски, хидрауличарски, 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“;  
• поправка тезги и олука на зеленој пијаци; 

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

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

и сервис утоваривача „Хидромек“; 
8. Услуга машинске обраде „М ПРОЈЕКТ ЧАЧАК“; 
9. Услуга ремонта надградње на возилима  - З.М.M. „Васиљевић“ Трстеник, 
10. „Александар“ Паковраће 

 
Значајније интервенције које су у току године урађене на следећим возилима: 
• Ремонт главе мотора (Mercedes 12 13- ČA 078 CB, Iveko kargo- ČA 088 ZH, Трактор AAA 

03-ČA , Zastava 80-12- ČA 065 ČZ, FAP 16 20- ČA091 EO x2, Mercedes 12 13- ČA-043 XP, 
Škoda rumster- ČA  067 KB); 
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• Ремонт усипног коша, (Iveko-traker- ČA103 LZ, Iveko-traker- ČA100 KH, Mercedes 12 13- 
ČA 094 LO); 

• Замена пумпе хидраулике, ивеко (Iveko-stralis - ČA 061 XT x2, Iveco daily - ČA 105 ZJ); 
• Ремонт цилиндара хидраулике и разводника, (Iveco stralis ČA 089 LA, 105 ZJ, утоваривач 

AAČ 67, Iveco traker ČA103 LZ, FAP 26 35- ČA 017 PM,  ремонт каналске дизалице); 
• Поправка хаварисаних возила: Iveco daily- ČA 062 ЕМ, Iveko-traker-ČA 100 KH, Giotti 

viktoria-ČA 085 EI; 
• Замена сета квачила: Iveco traкer ČA 100 KH, FAP 16 20-ČA 031 KO, Mercedes 12 13-ČA 

043 XP, Mercedes 12 13-ČA 078 CB, Zastava 85-12-ČA 068 PK, Mercedes 12 13-ČA 094 LO, 
Iveco daily-ČA 062 EM; 

• Поправка трапа Iveco traкer ČA 103 LZ,  Renault Kangoo - ČA  067 KŠ; 
• Поправка кочница Iveco traкer ČA 103 LZ, FAP 16 20-ČA 031 KO, Giotti viktoria-ČA 085 EI, 

Giotti viktoria-ČA 085 EH, Zastava 85-12-ČA 068 PK, Mercedes 12 13-ČA 094 LO; 
• Преправка надоградње за велике контејнере Iveko-stralis -ČA 061 XT; 
• Поправка редуктора предње вуче Трактор AAA 03-ČA; 
• Поправка гибњева FAP 16 20-ČA091 EO, FAP 26 35-ČA 017 PM, Iveko kargo- ČA 088 ZH, 

Iveko-traker-ČA 100 KH, Mercedes 12 13-ČA 078 CB; 
 
2.3. Р.Ј. „Јавна хигијена“ 

Ова радна јединица је обављала послове чишћења, одржавања и прања јавних 
површина, као и зимског одржавања, у складу са Програмом пословања за 2021. 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 14 година, чистилице 18 година, а трактора са приколицом 17 
година. У циљу ефикаснијег и квалитетнијег обављања послова набављене су две нове 
цистерне за прање (половна шасија - нова надоградња) „MAN“, са танком од 10.380 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 једним камионом кипером старог 29 година, новим камионом са 
ношеним посипачем индустријске соли и резервоарима за течни раствор CaCl2 и још два  
трактора са приколицом, раоником и посипачем соли као и „Renault Kangoo“ са ношеним 
посипачем соли. За потребе посипања CaCI2 набављена је тракторска цистерна 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 120-MR Iveko Cargo Цистерна 205 2019. 11.380 
4. ČA 088-ZH Mercedes 12 13 Цистерна 96 1984. 6.000 
5. ČA141-NU MAN Цистерна 184 2010 10.600 
6. ČA141-NZ MAN Цистерна 184 2010 10.725 
7. ČA 070-OY Skаrab Чистилица 62 2003. 1.000 
8. ČA AAB-54 IMT 549 Трактор 34 2004. / 
9. ČA AAA-03 IMT 549 Тр. прикoлица / 2008. 3.500 
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Преглед ангажованих возила на дезинфекцији: 
Р. бр. Регистарска 

ознака Марка Намена Снага Година 
производње 

Носивост 
(kg) 

1. ČA141-NU MAN Цистерна 184 2010 10.600 
2. ČA 088-ZH Mercedes 12 13 Цистерна 96 1984. 6.000 
3. ČA141-NZ MAN Цистерна 184 2010 10.725 
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-AG IVECO TRAKKER Kипер 243 2019 12.583 
3. ČA AAB-54 IMT 549 Трактор 34 2004. / 
4. ČA AAA-03 IMT 549 Трактор  2008. 3.500 

4/1 ČA AAA-03 IMT 635 Тр. прикoлица / 2008. 3.500 
5. ČA AAB-04 BOBCAT Радна машина 36 2011. 894 
6. ČA 067-KŠ Renault Kangoo Радно возило 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 2 96,36 48,18 
2. ČA 110-CF FAP кипер Кипер 130 499,76 3,84 
3. ČA 086-FV Mercedes 1213 Цистерна 701 2.211,95 3,15 
4. ČA 117-TZ FAP 16 20 Цистерна 105,5 586,96 5,56 
5. ČA 120-MR Iveko Cargo Цистерна 591,5 4.062,8 6,86 
6. ČA 088-ZH Mercedes 1213 Цистерна 325,5 1.763,09 5,41 
7. ČA 141-NZ MAN Цистерна 4,3 209,61 48,74 
8. ČA 141-NU MAN Цистерна 0 195,85 / 
9. ČA AAB-54 IMT 549 Трактор 68 255,63 2,83 

10. ČA 070 OY Skаrab  Чистилица 192 1.249,74 6,5 

Реализацији Програма (летњег и зимског) у Р.Ј. „Јавна хигијена“ извршена је са 6 
возача, 7 радника перача и 14 радника чистача, 1 управник и 1 организатора рада уз 
повремено ангажовање возача из других радних јединица у зимском периоду, укупно 30 
извршилаца. 

Ова радна јединица је обављала и послове чишћења пијаца (робна, зелена и микро 
пијаца) и јавног тоалета са 7 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 2021. Остварено 2021. Реализовано % 
Чишћење јавних површина (m²) 29.264.090 30.487.921 104 
Maшинско чишћење (m²) 3.549.600 2.826.700 79,63 
Одржавање јавних површина (m²) 29.406.600 33.584.204 114 
Прање јавних површина (m²) 28.728.488 28.215.112 98,21 
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Из датог прегледа се види да је прање јавних површина незнатно мање од планираног, 
а односи се на лоше временске услове, у сезони је било кишних дана, услед чега није било 
могуће у потпуности извршити радове на прању јавних површина. 

Финансијски део програма је реализован у целости кроз друге позиције. 
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. 

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 ма 
основу проведене јавне набавке, ангажован је подизвођач G.R. „Uroš & Miloš“ 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 2021. години 
Посипање соли m² 2.289.714 
Чишћење снега и посипање соли m² 1.409.569 
Чишћење снега раоником до 20 cm km  
Чишћење снега раоником преко 20 cm km 55.8 
Машински утовар снега и одвоз m³  
Утрошак соли t 324.27 
Течни раствор CaCI2 l 890 
Дежурство зимске службе h 847.5 

 
         На основу годишње реализације програма, види се да је ова радна јединица дала 
максималан допринос у реализацији постављених задатака.  
 
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. 

На пијацама се вршио промет пољопривредних и других производа на мало и велико. 
Радна јединица ,,Пијаца“ своју делатност обављала 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 производа на мало. 
5. Кванташка пијаца – на којој се врши промет пољопривредних производа на велико. 
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На овим просторима, у складу са Планом постављања пијачних објеката и опреме који је 
донео Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“, вршило 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. Резервација расхладних витрина за продају млечних производа. 
5. Резервација 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 
обављала путем оглашавања-лицитације.  

Реализација пружених услуга корисницима се може сагледати кроз обим закупљеног 
простора за постављање објеката (киоска), или резервација тезги током 2021. 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 91 
Изграђени боксеви са предпростором за продају 
пољопривредних производа 

 
20 

 
18 

 
90 

Магацини 5 5 100 
Укупно: 140 128 91 

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

A 38 110 4 152 65 43 
Б 27 80  107 75 70 
Ц 18   18 18 100 
За расад 48   48 32 67 
Укупно: 131 190 4 325 190 58 

Расхладне витрине: 
Место Расх. витрине 

са бункером 
Расх. витрине 
без бункера Укупно Издато % реализације 

Млечна пијаца 9 34x2=68 77 36 47 
Месна пијаца 16 8x2=16 32 26 81 
Укупно: 25 42x2=84 109 62 62 

РОБНА, МИКРО, СТОЧНА и КВАНТАШКА ПИЈАЦА 

Места за постављање киоска: 
 Број места Укупно Издато % реализације 

Робна пијаца 132 132 82 62 
Микро пијаца 8+2=10 10 8 80 
Сточна пијаца 1+1=2 2 2 100 
Кванташка пијаца  4 4 2 50 
Укупно: 148 148 94 64 

Тезге: 
 Број тезги Укупно Издато % реализације 

Робна пијаца 123 123 26 21 
Микро пијаца 20 20 13 65 
Укупно: 143 143 39 27 
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Продаја органске хране на нашој пијаци још увек није заживела и поред обезбеђених 
свих потребних услова за продају ових производа. Углавном и произвођачи који су се 
јављали да производе органску храну, нису имали потребну документацију како би то и 
доказали. 
  Р.Ј. „Пијаца“ има 18 запослених радника, а што је минималан број радника за 
успешно обављање свих послова и радних задатака у оквиру свих пијаца.  
Одржавање чистоће (чишћење и прање) на пијацама је било поверено Р.Ј. ,,Јавна хигијена“ 
као и одржавање санитарног чвора на Робној и Микро пијаци.  
Хигијену санитарних чворова на Зеленој пијаци и Млечно–Месној пијаци одржавали су 
радници Р.Ј. „Пијаца“.  

Посебна пажња се придавала одржавању хигијене у Млечно–Месној пијаци, која се 
спроводи од стране радника за одржавање хигијене у Р.Ј. ,,Пијаца“, уз примену свих 
прописаних хемијских средстава, а под надзором санитарног контролора. 
Одржавање чистоће на пијацама се вршило свакодневно, а у летњем периоду поред 
чишћења, обавезно се врши и прање пијаце најмање једном седмично. 

Запослени у Р.Ј. „Пијаца“ су бринули 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. Почетком 2021. године 
препоручене епидемиолошке здравствене мере су дисциплиновано спровођене, а што је 
током године и ублажено у зависности од ситуације. Овим је омогућен рад пијаце на потпуно 
безбедан начин, а уз свакодневно детаљно чишћење и дезинфекцију пијаце. Организовање 
рада под оваквим условима је успешно спровођено. 
 

Санитарни контролор је обављао у континуитету свој део посла на нивоу предузећа, 
водећи рачуна о потребним количинама хемијских и дезинфекционих средстава, као и 
њиховој правилној употреби за потребну дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију. 

Рад са странкама се огледао 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, писано одобрење за 
трговца – продавца). 

Када је у питању Месна пијаца за закуп расхладних витрина неопходна је адекватна 
регистрација у АПР-у за прераду и продају сувомеснатих производа, идентификација 
уговарача, 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).  

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

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

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

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

Дезинфекција – дезинсекција – дератизација и уништавање корова спроведене су по 
плану за 2021. годину у оквиру предузећа. 

Током месеца маја и септембра 2021. године, на простору Сточне пијаце у Љубићу, 
услед епидемије, нису организовани традиционални Вашари, већ су трговци и посетиоци 
спонтано долазили. 

У месецу мају дошло је до хаварије на водоводној мрежи у Зеленој пијаци. Због 
немогућности приласку месту где је дошло до пуцања цеви (испод објекта), промењена је 
траса водоводне мреже. Уграђене су нове водоводне цеви и тиме трајније решило напајање 
водом једног дела Зелене пијаце. 

У делу Зелене пијаце урађена је нова расвета и видео надзор чиме је повећана 
безбедност самог простора пијаце као и контрола рада и дешавања у самој пијаци.  

Израђено је идејно архитектонско-урбанистичког решења пројекта Зелене пијаце у 
Чачку, у сарадњи са оснивачем.   

Пад промета, а самим тим и пад прихода у Р.Ј. „Пијаца“ је незнатан, а условљен је 
физичким обимом коришћења појединих пијачних услуга. Укупан број закупаца и корисника 
резервација се смањио и то пре свега на Робној и Млечној пијаци.  

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.  

 
2.5. Р.Ј. „Зоохигијена“  

Делатност зоохигијене обухвата три сегмента рада:  
 

1. Хватање, превоз, збрињавање и ветеринарску обраду напуштених и изгубљених 
животиња, што за крајњи циљ има контролу и смањење популације изгубљених и 
напуштених паса; 

2. Нешкодљиво уклањање и транспорт лешева животиња са површина јавне намене и 
објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет 
животиња, до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа 
животињског порекла на начин који не представља ризик за друге животиње, људе 
или животну средину; 

3. Спровођење мера за смањење популације глодара, инсеката и штетних 
микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама 
јавне намене. 

 
 

Страна 19 од 54 



ЈКП „Комуналац“ Чачак – Р. Ј. „Зоохигијена“ је спроводио све послове из области 
комуналне зоохигијене и здравствене заштите животиња у име и за рачун града, у складу са 
Законом о комуналним делатностима, Законом о добробити животиња, Законом о 
ветеринарству, Програмом контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, 
Одлуком о зоохигијени, Одлуком о условима и начину држања домаћих животиња на 
територији града Чачка. 

 
Контрола и смањење популације напуштених паса 

 
Важан део активности рада зоохигијенске службе су послови на смањењу популације 

напуштених паса на јавним површинама града Чачка. У смислу испуњења зацртаних циљева 
вршило се хватање напуштених паса на јавним површинама савременим методама и 
средствима, на начин који ће изазвани најмањи ниво страха, бола и стреса. Након хватања 
животиње се транспортују до прихватилишта у Милићевцима на адекватан и законом 
прописан начин. Сви ухваћени пси су евидентирани у бази података коју ажурно води Р. Ј. 
„Зоохигијена“, а у прихватилишту се са њима поступа у складу са законом и добром 
ветеринарском праксом. Контрола популације напуштених паса се најефикасније постиже 
заустављањем њеног даљег раста спровођењем мера стерилизације, и удомљавањем, али и 
промовисањем стерилизације власничких паса, као и мерама против напуштања животиња 
(трајно обележавање – чиповање) и регистрацијом власничких паса, едукацијом власника о 
одговорном власништву и санкционисањем неодговорних власника.  

 
У спровођењу Програма контроле и смањења популације напуштених паса и Одлуке о 

зоохигијени наша служба примењује метод „ухвати-стерилиши-пусти”. Током 2021. године у 
прихватилишту у Милићевцима је стерилисано 846 паса, од чега 404 женке и 442 мужјака. 
Укупно 825 је враћено на станиште, власници су преузели 131 пса, а 163 је дато на 
удомљавање. Удомљавање је најхуманији начин збрињавања напуштених паса. Све јединке 
које се дају на удомљавање су вакцинисане, стерилисане и чиповане. 

Одлична сарадња у погледу збрињавања напуштених паса остварена је са неколико 
организација за заштиту животиња, чији су чланови често присутни у објекту 
прихватилишта у Милићевцима. Имали смо и неколико иностраних посета активиста 
удружења која се баве збрињавањем напуштених паса из Велике Британије и Немачке. 
Према њиховим речима, ово је једно од најуређенијих и најбољих прихватилишта у Србији. 
У 2021. години интересовање за удомљавање паса из нашег прихватилишта исказале су још 
нека удружења и појединци из разних крајева Србије. О свим удомљавањима води се 
прецизна евиденција. 

 
 На горе наведене начине се смањује број напада напуштених паса на грађане, 
спречава ширење заразних болести међу животињама, као и болести које су заједничке за 
људе и животиње (зоонозе), а нарочито беснила и ехинококозе, затим спречава растурања 
отпада, што резултира смањеним прљањем и загађивањем јавних површина. У пракси то 
значи и смањење броја захтева грађана, као и поднетих тужбених захтева за надокнаду штете 
настале због уједа паса луталица. Сасвим је извесно да појединци злоупотребљавају 
могућност наплате одштете за уједе паса, али до сада за то нико није сносио консеквенце, 
нити се ко озбиљније бавио овим проблемом. Слична ситуација је и када је реч о штети 
насталој на сточном фонду. 
 
 Постоји потреба за проширење капацитета прихватилишта у Милићевцима, јер 
постојећи објекат не задовољава нарастајућу потребу за прихватом ухваћених паса из других 
локалних самоуправа. 
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Месец Ухваћено 
Враћени на 
станиште 

стерилисани 

Власнички 
враћени без 

чипа 

Власнички  
враћени   са 

чипом 
Удомљени Угинули Побегли 

Јануар 53 22 6 5 1 6 3 
Фебруар 70 51 8 3 15 4 1 

Март 99 90 16 6 16 2 1 
Април 85 60 2 2 25 0 0 

Мај 82 56 3 1 15 2 1 
Јун 111 92 1 3 8 2 2 
Јул 78 50 8 2 12 1 0 

Август 89 48 8 4 15 12 0 
Септембар 104 93 6 1 10 5 0 

Октобар 104 92 10 4 12 2 0 
Новембар 126 92 14 2 12 5 3 
Децембар 125 79 12 4 22 5 5 
Укупно 1126 825 94 37 163 46 20 

 
 Пренето из 2020. године: 94 пса.  
 Током 2021. године остварена је сарадња са општинама Горњи Милановац, Лучани и 
крајем године Пријепољем. 
Стање на дан 31.12.2021. године: 35 паса у прихватилишту.  

Од несавесних власника је током 2021. године наплаћено 348.500 динара на име 
хватања, евидентирања и боравка у прихватилишту ухваћених паса. 
 Радна јединица „Зоохигијена“ је у 2021. године имала 19 акција на подручју општине 
Горњи Милановац, у којима је укупно ухваћено 149 паса. Фактурисан износ за ту услугу је 
897.701 динар. На подручју општине Лучани извели смо 11 акција, ухватили укупно 105 паса 
и фактурисали износ од 828.000 динара. За 45 паса ухваћених на територији Пријепоља у 3 
акције, укупно је фактурисано 409.400 динара. 
 

УПОРЕДНИ ПОДАЦИ О УХВАЋЕНМ ПСИМА ПО ГОДИНАМА 

2017. (половина) 
Чачак 

2018. 
Чачак 

2019. 
Чачак и Горњи 

Милановац 

2020. 
Чачак, Горњи 
Милановац и 

Лучани 

2021. 
Чачак, Горњи 

Милановац, Лучани 
и Пријепоље 

424 983 1048 913 1126 

 
Нешкодљиво уклањање лешева животиња и споредних продуката животињског порекла 
(СПЖП) 
 
  У вршењу послова нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне 
намене и из објеката за узгој служба „Зоохигијене“ прима пријаве о постојању лешева 
животиња, организује и обавља превоз угинулих животиња до објекта за сакупљање. Ова 
услуга је за грађане бесплатна. 

Послове нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене и из 
објеката за узгој радници „Зоохигијене“ врше на начин који не представља ризик по друге 
животиње, људе или животну средину, у складу са прописима. 

Месец 
НЕШКОДЉИВО УКЛОЊЕНИ ЛЕШЕВИ ЖИВОТИЊА У 2021. 

број животиња укупно kg јавне површине објекти за узгој 
Јануар 12 17 5310 

Фебруар 23 48 7020 
Март 18 35 6800 

Април 27 43 2440 
Мај 38 24 5700 
Јун 28 17 3932 
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Јул 29 34 6340 
Август 22 31 5430 

Септембар 17 47 6020 
Октобар 9 25 6120 

Новембар 15 57 6800 
Децембар 15 22 5340 
Укупно 257 400 67.240 

 
Неопходно је што пре изградити нову хладњачу – међуобјекат, већег капацитета, 

извршити набавку нових специјализованих возила за одвожење угинулих животиња и 
евентуално изградити објекат за третман, односно прераду и уништавање животињских 
лешева и споредних продуката животињског порекла. 

 
УПОРЕДНИ ПОДАЦИ О УКЛОЊЕНИМ ЛЕШЕВИМА И СПЖП ПО ГОДИНАМА 

2017. (половина) 2018. 2019. 2020. 2021. 

34.460 52.360 51.910 60.490 67.240 кг 

У свом раду зоохигијенска служба успешно сарађује са Ветеринарском инспекцијом, 
Комуналном милицијом, ветеринарским станицама и амбулантама, грађанима, а све 
прикупљене лешеве животиња и споредне продукте животињског порекла предаје 
Ветеринарској установи „Напредак“ из Ћуприје, са којом има потписан годишњи Уговор о 
пословно – техничкој сарадњи. За услугу одвожења и збрињавања лешева животиња и 
СПЖП „Напредак“ је у 2021. години плаћено 1.675.676 динара. 

 
Мере контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката (ДДД) 
 
 Послови спровођења мера контроле и смањења популације штетних 
микроорганизама, глодара и инсеката мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на 
површинама јавне намене обухватају пријем пријава о њиховој присутности и предузимање 
мера ради смањења њихове популације 
 Како за обављање ових задатака Р.Ј. „Зоохигијена“ још увек не испуњава услове у 
погледу кадрова, опреме, заштитних средстава, врсте и количине препарата и других 
потребних предуслова за самостално спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације, током 2021. године послови из делатности ДДД обављани су тако што је 
расписана јавна набавка и на тај начин изабран извођач посла – Завод за дезинфекцију, 
дезинсекцију и дератизацију „Висан“ из Београда. 
 Током 2021. године обављени су третмани комараца и то 3 ларвицидна (од 1. до 19. 
јула, од 26. јула до 3. августа и од 10. до 18. септембра) и три одраслих форми запрашивањем 
са земље (3. јула, 3. септембра и 26. септембра). Ларвицид је примењен на 200 хекатара, а 
запрашивање одраслих форми на 800 хектара, како је и предвиђено уговором. Третмани су 
обављани уз уредно претходно обавештавање грађана путем медија, што је посебно значајно 
за пчеларе. Третирано је углавном приобаље Западне Мораве (лева и десна страна) и терени 
на којима је примећена већа концентрација комараца. 

 

Ред. 
бр. Опис послова План за 

2021. 
Реализовано 
у 2021. год. 

Проценат 
остварења 

1. Број ухваћених паса 700 1126 160 
2. Број враћених власничких паса 100 131 131 
3. Број удомљених паса 120 163 136 
4. Број стерилисаних паса 600 846 141 
5. Број еутаназираних паса 5 0 0 
6. Број уклоњених лешева са јавних површина 220 257 117 
7. Број уклоњених лешева из објеката за узгој, држање или промет 300 400 133 
8. Укупна количина уклоњених лешева угинулих животиња у kg 50.000 67.240 134 
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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, (износачи смећа и возачи), као и запослених  у 
оквиру јавних радова – општински – 11 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, 52 
радника на смећару, 8 перача и 1 запослени на радном месту лимар на одржавању је 
упућено на периодични лекарски преглед у току 2021. године, уз вођење евиденције – 
образац 2 – укупно 63 запослена. 

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

• У току 2021. године, упућено је на периодични и претходни лекарски преглед 17 
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 2021. године, догодило се 10 повреда на раду – 8 повреда су лаке повреде и две 
тешке – 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 55 пари 
2. Радно одело за пераче улица 8 пари 
3. Радно одело за чистаче улица  55 пари 
4. Радно одело за раднике одржавања 15 пари 
5. Мајица радна 200 ком. 
6. Прслуци – маркери 90 ком. 
7. Кишне кабанице 50 ком. 

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

1. Ципеле плитке 90 пари 
2. Ципеле дубоке са композитном капом (износачи смећа, радионица) 70 пари 
3. Ципеле дубоке без композитне капе 10 пари 
4. Чизме 80 пари 

   5. Кломпе          6 пари 
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III Партија – Заштитне рукавице 
Р.бр. Назив рукавица Количина 

1. Рукавице „бест“ 1.500 пари 
2. Рукавице за радионицу    200 пари 

 
Вршена је контрола правилног и сталног коришћења личних заштитних средстава у 

току радног времена, од стране управника радних јединица и службеника за БЗР. 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. 
Извршено је оспособљавање запослених за рад са виљушкаром. Извршено је испитивање 
опреме за рад – Виљушкар и сачињен стручни налаз. Вршена је провера алкохолисаности по 
радним јединицама и службама о чему сведоче урађени записници о провери 
алкохолисаности. Вршени су и други послови које закон налаже. 

 
Урађен је документ План заштите и спасавања у ЈКП „Комуналац“ бр. 8708 од 

23.11.2021. године. 
Урађен је документ Процена ризика од катастрофа у ЈКП „Комуналац“ бр. 6214 од 

23.08.2021. године. 
Урађен је документ Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања у 

ЈКП „Комуналац“ бр. 5070/1 од 20.02.2020. године 
Вршена је провера оспособљености из области против пожарне заштите у ЈКП 

„Комуналац“ која се ради на сваке три године. 
 
У току 2021. године, све планиране активности из области БЗР су спроведене. 

 
 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 2021. години  је 666. Према 

физичким лицима - домаћинства покренуто је 594 поступака, за закуп на пијаци 1 поступак, а 
против правних лица 71 поступак. Приговоре на решење о извршењу је уложило 60 
корисника из категорије домаћинства, а 8 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 65 16 81 
2. Александар Крџић 76 17 93 
3. Драгана Чвркић 71 18 89 
4. Марина Галовић 68 18 86 
5. Мирослав Ињац 107 18 125 
6. Вук Терзић 65 21 86 
7. Весна Ђурчић 95 6 101 
8. Крстојевић Весна / 1 1 
9. Узелац Милан 1 / 1 
10. Спасојевић Небојша 1 / 1 
11. Гачић Марија  / 1 1 
12. Богдановић Зоран / 1 1 

 Укупно 549 117 666 
 
По захтеву корисника услуга који имају већа дуговања закључивани су споразуми о 
репрограму дуга, односно отплати дуга на више месечних рата. 
 
Потраживања према корисницима над којима је отворен поступак стечаја благовремено су 
пријављивана и делимично наплаћивана из стечајне масе. 
  
3.1. Нормативни послови 
 

У току 2021. године донета су следећа акта: 
- Процена ризика од катастрофа, дел. број 6214 од 23.08.2021. године; 
- План заштите и спасавања, дел. број 8708 од 23.11.2021. године; 
- Правилник о организацији и систематизацији послова И.бр. 328 од 24.05.2021. 

године, са изменама и допунама И.бр. 430 од 30.06.2021. године и И.бр. 746 од 04.10.2021. 
године; 

- Споразум о одређивању коефицијената основне зараде за нова радна места И.бр. 
2793  од 11. 05. 2021. године; 

- Правилник о канцеларијском и архивском пословању, број 166/7 од 06. 12. 2021. 
године; 

- Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената, 
број 166/8 од 06.12.2021. године; 

- Правилник о безбедности информационо-комуникационог система ЈКП „Комуналац“ 
Чачак, 168/3 од 27.12.2021. године; 

- Листу категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања, 
број 1018/6 од 28.12.2021. године; 

- Правилник о заштити података о личности, број 259 од 20.04.2021. године. 
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3.2. Захтеви за приступ информацијама од јавног значаја 

У 2021. години поступљено је по четири поднета захтева за пружање информација од 
јавног значаја. 
 
3.3. Активности web администратора   
 

У додељеном реферату, а у извештајном периоду, WEB администратор је радио на 
реализацији активности из домена својих надлежности и радних обавеза.  

Као примарна активност је свакако рад на редовном одржавању и ажурирању 
садржаја на форматима друштвених мрежа, као што су презентације на интернет доменима 
www.komunalac.co.rs и www.pijacecaca.co.rs као и на Facebook страници предузећа.  

Редовно постављање садржаја у категоријама „сервисне информације“, „комуналне 
вести“, обезбеђује благовремено информисање суграђана, односно корисника услуга о 
актуелним дешавањима и евентуалним проблемима у раду. Акценат је свакако на 
перманентном указивању на важност и начин правилног одлагања смећа у посуде за то 
намењене, као и на редовним апелима у вези отклањања свакодневних проблема у систему 
рада, проузрокованих неадекватним одлагањем смећа, неправилним паркирањем, бацањем 
жара у контејнере у зимском периоду и слично. Настављена је интеракција са корисницима 
услуга путем друштвених мрежа и електронских адреса, што је постао редован вид 
комуникације са нашим суграђанима. Достављају нам фотографије са терена и указују на 
евентуалне проблеме везане за изношење смећа.  

Сарадња са медијима је већ стандард, који квалитативно доприноси подизању свести о 
потреби за заједничким приступом комуналним проблемима, односно, да смо сви на 
заједничком задатку и потреби да нам град буде чист. Локални, електронски и штампани 
медији редовно објављују наша саопштења за јавност, сервисне информације и посећују 
наше конференције за новинаре. 

У домену комуникације са корисницима услуга веома значајно место заузима сервис 
„Мејлинг листа“, односно слање обрачуна за наше услуге корисницима услуга из категорије 
привреда и категорије домаћинства. Стални је тренд раста корисника који користе овај 
сервис, тако да је повећан број корисника из категорије домаћинстава, који је скоро достигао 
цифру од 1.000. Из категорије привреда, стандардан је број корисника услуга, нарочито 
имајући у виду чињеницу да је у току реализација обавезе да сви привредни субјекти 
поседују валидну електронску адресу, као законом регулисан вид комуникације. 

Као део Централне евиденције обједињених процедура за издавање грађевинских 
дозвола, WEB администратор, као овлашћено лице спроводи процедуру издавање услова о  
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 2021. години је издато 80 
услова. 

Визуелни идентитет предузећа, као важан сегмент присутности нашег предузећа у 
свакодневном животу наших корисника услуга је веома битан за успостављање што боље 
сарадње у циљу несметаног функционисања система изношења и депоновања смећа. 
Слогани, логои, обавештења и едукација путем графичких прилога, брендирање возила и 
сличне делатности су задужење WEB администратора, који је поседује вештине и знања из 
области графичког дизајна и припреме за штампу, што умногоме олакшава потребу за јасном 
идентификацијом наших делатности.     
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3.4. Кадровска и матична евиденција запослених 
 

   а) Укупан број запослених у предузећу на дан 31.12.2021. године: 189  
 -  Укупан број радника упућених на рад у  ЈКП „Дубоко“: 5 
 -  Укупан број ангажованих радника преко Агенције: 40  
 

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 / 10 22 / 29  / 65 
Р.Ј. „Одржавање“ 1 /  5 6   / / 12 
Р.Ј. „Јавна хигијена“ 1 1 /    27   29 
Р.Ј. „Пијацa“ 1 1 / 5 9 2 / / / 18 
Р.Ј. „Зоохигијена“ 2 / / 7 / / 1 / / 10 
Сектор за 
финансијске послове 2 / / / / / / / / 2 

Финансијска 
служба 2 5 / 8 / / / / / 15 

Служба 
књиговодства 1 1 / 6 / / / / / 8 

Служба за рад са 
корисницима услуга 
на терену 

2   12  / / / / 14 

Сектор за правне и 
опште послове     3 / / 1 / / / / / 4 

Служба за правне, 
кадровске и опште 
послове 

1 1 / 2     1 / 4 / / 9 

Укупно на нивоу 
предузећа 21 11 / 56 38 2 61 / / 189 

 
б) Запослени којима је у периоду од 01.01. до 31.12.2021. год. престао радни однос  

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

инвалидитетом у  успостављању реализације селекције отпада на месту настанка, са поделом 
кесе грађанима  у  градским месним заједницама,  са посебним акцентом на едукацију 
грађана, као и успостављање нових локација за одлагање отпада на рециклажним платоима 

Р. бр. Послови које је запослени обављао Основ престанка радног односа 
1.  Управник РЈ „Јавна хигијена“ технолошки вишак 
2.  Пописивач - контролор  отказ од стране послодавца 
3.  Помоћни чистач смрт запосленог 
4.  Чистач пијаце старосна пензија 
5.  Водећи бравар старосна пензија 
6.  Оператер прикупљања, контроле података са поделом 

рачуна на терену 
технолошки вишак 

7.  Шеф књиговодства старосна пензија 
8.  Радник на смећару старосна пензија 
9.  Директор сектора за финансијске послове старосна пензија 
10.  Референт за рад са корисницима на терену – градско 

подручје 
старосна пензија 
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на сеоском подручју, Уговор о спровођењу јавног рада бр. 2308-10170-6/2021“ од 16.06.2021. 
године. 

Период трајања јавног рада био је од 14.06.2021. године до 13.10.2021. године. Укупно 
је ангажовано 4 (четири) извршиоца. 
   г) У току године организован је локални Јавни рад: „Проширење  и одрживост 
примарне селекције и санација дивљих депонија на територији града Чачка“, број 2308-
10169-15/2021 од 30.06.2021. године. 

 Период трајања био је од 01.07.2021. године до 30.09.2021. године. Укупно је 
ангажовано 11 (једанаест) извршилаца. 
 
3.5. Извештај о спроведеним јавним набавкама у 2021. години 

Р. 
бр. Опис Процењена 

вредност 

Закључен 
уговор 

вредности 
Уговор траје до 

1 Електрична енергија 7.000.000,00 3.852.814,02 31.03.2022. 
2 Ветеринарске услуге 2.300.000,00 1.766.500,00 24.02.2022. 

3 Набавка и уградња подземних 
контејнера 9.850.000,00 12.263.400,00 извршен 

4 Услуга сузбијања комараца 2.000.000,00 1.980.000,00 24.02.2022. 
5 Лична заштитна средства 1.900.000,00 1.806.140,00 06.04.2022. 

6 
Услуге изнајмљивања грађевинских 
машина 1.500.000,00 1.499.800,00 08.03.2022. 

7 Контејнери 6.530.000,00 6.886.000,00 извршен 
8 Кесе за примарну селекцију 4.000.000,00 3.562.000,00 11.05.2022. 

9 

Одржавање и поправке хидраулич. 
система (хидро пумпе, хидро мотори, 
цилиндри, разводници са израдом 
хидрауличних црева и холендера) 

1.500.000.00 1.885.400,00 26.04.2022. 

10 Набавка једног новог теретног возила 1.800.000,00 1.795.000,00 извршен 

11 
Услуге сервисирања и поправки Ивеко 
возила са заменом и уградњом делова 2.500.000,00 2.500.000,00 27.05.2022. 

12 
Набавка две цистерне за прање улица - 
половна шасија нова надградња 10.600.000,00 10.600.000,00 извршен 

13 
Набавка комуналног возила - смећар до 
8 m³ 10.790.000,00 10.750.000,00 11.05.2022. 

14 
Услуге агенције за уступање људских 
ресурса 40.000.000,00 39.458.843,00 01.09.2022. 

15 Резервни делови за возила  партија 1 1.800.000,00 1.800.000,00 03.09.2022. 
Резервни делови за возила  партија 2 1.300.000,00 1.300.000,00 08.09.2022. 

16 
Транспорт и збрињавање угинулих 
животиња 1.500.000,00 1.150.000,00 13.10.2022. 

17 Средства за отапање снега и леда 4.000.000,00 2.972.400,00 16.11.2022. 
18 Услуге осигурања 2.400.000,00 2.399.442,95 16.11.2022. 

  УКУПНО 113.270.000,00 107.805.339,97   
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4. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

На основу финансијских показатеља остварених у 2021. години ЈКП „Комуналац“ 
Чачак је пословну 2021. годину завршило са позитивним финансијским резултатом у бруто 
износу од 3.031.000 динара. У апсолутном износу остварен је:  

1. УКУПАН ПРИХОД 498.928.000 динара 
2. УКУПАН РАСХОД 495.897.000 динара 
3. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ 1.129.000 динара 
4. НЕТО ДОБИТАК 1.902.000 динара 

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

2018. 
% 

учеш. 
Остварено у 

2019. 
% 

учеш. 
Остварено у 

2020. 
% 

учеш. 
Остварено 

у 2021. 
% 

учеш. 
1. Р.Ј. „Чистоћа“ 261.654.564 63,75 276.996.000 63,61 315.996.000 69,96 355.277.000 71,21 
2. Р.Ј. „Јавна хигијена“ 82.967.939 20,21 92.582.000 21,26 79.232.000 17,54 80.288.000 16,09 
3. Р.Ј. „Пијаца“ 42.688.390 10,40 42.147000 9,68 35.319.000 7,82 38.457.000 7,71 
4. Р.Ј. „Зоохигијена“ 19.191.907 4,68 22.982.000 5,28 21.118.000 4,68 24.906.000 4,99 
5. Стручне службе 3.963.286 0,96 732.000 0,17     
 Укупно: 410.466.086 100 435.439.000 100 451.665.000 100 498.928.000 100 

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 71,21% 
од укупно оствареног прихода предузећа.  

Проценат учешћа прихода Р.Ј. „Јавна хигијена“ у укупним приходима је са 17,54% 
смањен на 16,09% 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 7,82% пао на 7,71%. 

Р.Ј „Зоохигијена“ је остварила приход који је са 4,68% повећан на 4,99% учешћа у 
укупном приходу предузећа. 
 
Структура расхода по радним јединицама 
Ред. 
бр. Радне јединице Остварено у 

2018. 
% 

учеш. 
Остварено у 

2019. 
% 

учеш. 
Остварено у 

2020. 
% 

учеш. 
Остварено у 

2021. 
% 

учеш. 
1. Р.Ј. „Чистоћа“ 214.130.366 52,92 247.589.000 57,31 231.065.000 51,42 271.402.000 54,73 
2. Р.Ј. „Јавна хигијена“ 47.223.667 11,67 48.453.000 11,22 61.027.000 13,58 55.475.000 11,19 
3. Р.Ј. „Пијаца“ 32.573.123 8,05 37.455.000 8,67 35.229.000 7,84 35.765.000 7,21 
4. Р.Ј. „Одржавање“ 14.128.563 3,49   17.071.000 3,80 18.090.000 3,65 
5. Р.Ј. „Зоохигијена“ 18.874.817 4,66 26.072.000 6,04 26.130.000 5,82 29.268.000 5,90 
6. Стручне службе 77.738.400 19,21 72.395.000 16,76 78.811.000 17,54 85.897.000 17,32 
 Укупно: 404.668.936 100 431.964.000 100 449.333.000 100 495.897.000 100 

Укупно остварени расходи у 2021. години износе 495.897.000 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 1.902.000 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 - 31.12.2021. у поређењу са 
остварењем у 2020. и Планом за 2021. годину 

Ред. 
бр. Врста прихода Остварено у 

2020. 
План  

за 2021. 
Остварено у 

2021. 
Инд. 
5:3 

Инд. 
5:4 

1 2 3 4 5 6 7 

 Приход од услуга         1 Приход од изношења и депоновања смећа- привреда   107.182.000 112.860.000 120.875.000 113 107 

2 Приход од изношења и депоновања смећа- привреда-
ванредне услуге 12.436.000 13.000.000 12.489.000 100 96 

3 Приход од изношења и депоновања смећа- грађани 152.345.000 163.240.000 163.753.000 107 100 

4 Приход од изношења и депоновања смећа- сеоско 
подручје 4.368.000 9.033.000 4.752.000 109 53 

5 Приход од услуга извлачења фекалија 2.572.000 2.500.000 2.717.000 106 109 
6 Приход од услуга-јавни санитарни чвор 274.000 300.000 226.000 82 75 
7 Приход од чишћења и прања јавних површина          65.176.000 60.727.000 60.727.000 93 100 
8 Приход од ванредних услуга-аутоцистерна 781.000 228.000 420.000 54 184 
9 Приход од чишћења сливника 2.272.000 2.273.000 2.271.000 100 100 
10 Приход од пијачарине-Зелена пијаца                       6.912.000 10.500.000 7.192.000 104 68 
11 Приход од пијачарине-Микро пијаца 350.000 450.000 320.000 91 71 
12 Приход од пијачарине-Сточна пијаца                       1.046.000 2.000.000 1.134.000 108 57 
13 Приход од кванташке пијаце                                      328.000 600.000 223.000 68 37 
14 Приход од ваге 40.000 100.000 31.000 78 31 
15 Приход од зимског одржавања коловоза                 10.857.000 17.727.000 16.147.000 149 91 
16 Приход од санирања и одржавања депонија 3.635.000 4.091.000 4.081.000 112 100 
17 Приход од Р.Ј. „Зоохигијена“                                      20.444.000 23.333.000 23.188.000 113 99 
18 Приход од ванредних услуга Р.Ј. „Зоохигијена“ 640.000 700.000 1.670.000 261 239 

 СВЕГА 1-18 Приходи од продаје услуга              391.658.000 423.662.000 422.216.000 108 100 
19 Приход од субвенција-Програм ЕISP 2 припрема локација   2.000.000 1.667.000  83 

20 Приход-субвенција за пројекат доградње трансфер 
станице   600.000 576.000  96 

21 Приход од капиталних субвенција - рециклажни платои са 
опремом 8.823.000       

22 Приход - субвенција за поправку контејнера   1.000.000 997.000  100 
23 Приход од субвенција за геодетске услуге   1.092.000 910.000  83 

24 Приход од субвенција-капиталне субв. за набавку 
подземних контејнера   11.762.000 11.653.000  99 

25 Приход по основу субвенције - кредит     924.000   26 Приход по основу  јавног рада  2.016.000   1.802.000 89  27 Приход од закупаца-Зелена пијаца                               9.149.000 10.200.000 10.666.000 117 105 
28 Приход од закупаца-Микро пијаца 362.000 500.000 480.000 133 96 
29 Приход од закупаца-Сточна пијаца 130.000 200.000 164.000 126 82 
30 Приход од закупаца -Робна пијаца                                 8.425.000 9.600.000 9.313.000 111 97 
31 Остали приходи од закупа 488.000 700.000 404.000 83 58 
32 Приход од резервације-Зелена пијаца                           6.774.000 8.000.000 7.318.000 108 91 
33 Приход од резервације-Микро пијаца 440.000 600.000 519.000 118 87 
34 Приход од резервација-Сточна пијаца                         598.000 1.000.000 684.000 114 68 

 СВЕГА 19-34 Остали пословни приходи                 37.205.000 47.254.000 48.077.000 129 102 
I Укупни пословни приходи                                        428.863.000 470.916.000 470.293.000 110 100 

35 Приход од камата по тужбама 680.000 1.000.000 442.000 65 44 
36 Приход од камата за неблаговремено плаћање услуга      9.510.000 8.200.000 8.101.000 85 99 

 Приход од камата  35-36                                                   10.190.000 9.200.000 8.543.000 84 93 

37 Остали ванредни приходи - добици од продаје oсн. сред., 
отпадн. материјал.  304.000 700.000 609.000 200 87 

38 Приходи по основу укидања резервисања за отпремнину 1.040.000 300.000 543.000 52 181 
39 Остали непословни приходи 2.254.000 2.000.000 3.652.000 162 183 
40 Приходи од усклађивања вредности потраживања  8.907.000   8.555.000 96  
41 Приходи по основу укидања резервисања за обавезе према 

радницима     2.243.000   
42 Приходи по основу накнаде штете 107.000 3.000.000 4.490.000 4196 150 

 Приход од камата и остали фин. приходи 37-42 12.612.000 6.000.000 20.092.000 159 335 
II Укупно финансијски и остали непословни приходи       22.802.000 15.200.000 28.635.000 126 188 

 СВЕГА I+II                                                         451.665.000 486.116.000 498.928.000 110 103 
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4.1.1. Анализе остварених прихода у поређењу са оствареним у претходној години и планом 
за 2021. годину 

Укупан приход је остварен у износу од 498.928.000 динара, и за 10 индексних поена је 
већи у односу на претходну годину, односно 3 индексна поена већи од плана за 2021. годину.  
Највећи део остварених прихода је у складу са очекиваним и планираним.  

 Приход од изношења и депоновања смећа од правних лица је 7% већи  од 
планираног и 13% од претходне године због већег обухвата корисника услуга у 
приградским и сеоским насељима у складу са градском одлуком; 

 Приход од изношења и депоновања смећа од физичких лица је у складу са 
планираним, а остварено је за 7% више прохода у односу на претходну годину; 

 Приход од изношења и депоновања смећа од физичких лица са сеоског подручја је 
мањи од планиране величине за 47%, док је остварење прихода за ову категорију 
већи за 9% у односу на претходну годину. Планирани приход није остварен због 
немогућности стварања техничких услова и опремљености свих сеоских месних 
заједница, тај процес је у току; 

 Приход од чишћења и прања површина јавне намене је остварен у потпуности у 
односу на план, а мањи је у односу на претходну годину за 7%. Приход од чишћења 
сливника је остварен у висини планираног; 

 Приход од пијачарине на Зеленој пијаци је 32 индексна поена мањи од планираног, а 
4% је већи у односу на остварење у претходној години. Присутан је 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 у 2022. години, бар у виду заустављања 
пада прихода. Један од узрока пада прихода је и примена ценовника пијачних услуга 
који датира још из 2013. године и од тада није мењан; 

 Приход од пијачарине на Микро пијаци је 29 индексних поена мањи од планираних, 
а 9% у односу на претходну годину; 

 Приход од пијачарине са Сточне пијаце је 43% мањи од планираног, а 8% већи у 
односу на претходну годину; 

 Приход од одржавања коловоза у зимским условима зависи од стварних временских 
услова и падавина, остварен је 9% мање у односу на план, а већи је за 49% у односу 
на претходну годину;  

 Приход од чишћења дивљих депонија је остварен у складу са планираним; 
 Приход од Р.Ј. „Зоохигијена“ је остварен 1% мање у односу на план, а за 13% је 

виши у односу на претходну годину. Ванредни приходи ове радне јединице су за 
139% виши у односу на планиране, односно за 161% већи у односу на претходну 
годину. Разлог овако присутног раста прихода је повећани обим активности ове 
радне јединице на територијама других општина; 

 Приходи од закупа на Зеленој пијаци су 5% већи у односу на план и 17% у односу на 
претходну годину, а на Робној пијаци овај приход је 3% мањи у односу на план, а 
већи је 11% у односу на претходну годину;  

 Приход од резервација на Зеленој пијаци бележи пад у односу на планирано за 9%, а 
већи су у односу на претходну годину за 8%;  

 Укупан пословни приход је 10% 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 мањи је за 1% у односу на планирано. 
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 Укупни финансијски и остали непословни приходи су 88% већи од планираних због 
наплате потраживања која су ранијих година, на основу исправке вредности 
потраживања теретила трошкове, а ове године када су наплаћена таква потраживања 
су књижена у корист прихода текуће године што је увећало укупне приходе за 
8.555.000 динара и по основу прихода од осигурања наплаћених услед настале штете 
на комуналном возилу. 

 
4.2. Преглед остварених расхода за период 01.01 - 31.12.2021. године у поређењу 
са остварењем у 2020. и Планом за 2021. годину 

Ред. 
бр. Врста расхода Остварено за 

2020. План за 2021. Реализација 
за 2021. 

Инд. 
5:3 

Инд. 
5:4 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Трошкови материјала               6.094.000 6.150.000 4.561.000 75 74 
2 Трошкови режијског материјала 1.327.000 1.150.000 1.161.000 87 101 
3 Трошкови резервних делова           2.571.000 3.500.000 4.269.000 166 122 
4 Трошкови ситног инвентара 1.848.000 1.500.000 1.547.000 84 103 
5 Трошак - лична заштитна средства 1.644.000 1.900.000 1.662.000 101 87 
6 Трошкови ауто гума 1.021.000 900.000 934.000 91 104 
7 Трошкови електричне енергије 5.958.000 7.000.000 5.939.000 100 85 
8 Трошкови горива за грејање 646.000 750.000 596.000 92 79 
9 Трошкови горива                        19.362.000 22.500.000 22.162.000 114 98 
10 Трошкови мазива 773.000 900.000 1.045.000 135 116 
11 Трошкови набавке хране за животиње 659.000 900.000 524.000 80 58 

  СВЕГА 1-11 Трошкови материјала 41.903.000 47.150.000 44.400.000 106 94 
12 Трошкови бруто зарада          157.411.000 185.463.000 181.219.000 115 98 
13 Порези и доприноси на зараде на терет послодавца 26.209.000 30.880.000 30.173.000 115 98 
14 Трошкови бруто зарада ново запошљавања приправника           
15 Порези и доприноси на зараде на терет послодавца           
16 Бруто зарада радника по основу Јавних радова  1.989.000   1.772.000 89   
17 Накнада трошкова по Уговору о делу 330.000 100.000 44.000 13 44 
18 Трошкови накнаде за рад радника Агенције 38.027.000 40.000.000 38.747.000 102 97 
19 Трошкови накнаде члановима НО 573.000 608.000 657.000 115 108 
20 Дневнице за службено путовање 93.000 240.000 132.000 142 55 
21 Накнада трошкова на службеном путу 52.000 50.000 42.000 81 84 
22 Накнаде за превоз радника              7.083.000 8.500.000 7.538.000 106 89 
23 Накнаде за превоз радника-агенција    2.501.000 2.984.000 1.773.000 71 59 
24 Отпремнина 906.000 2.100.000 1.209.000 133 58 
25 Oтпремнина по чл. 179 Закона о раду - технолошки вишак 2.119.000 2.000.000 609.000 29 30 
26 Јубиларне награде 1.682.000 3.100.000 3.217.000 191 104 
27 Помоћ радницима                       10.439.000 3.500.000 3.822.000 37 109 
28 Остала лична примања 274.000 350.000 207.000 76 59 

  СВЕГА 12-28 
Трошкови зарада, накнада, остала лична примања 249.688.000 279.875.000 271.161.000 109 97 

29 Tрошкови рада грађевинских машина (дивље депоније)  1.286.000 1.500.000 1.104.000 86 74 
30 Трошкови ПТТ услуга 1.311.000 1.400.000 1.499.000 114 107 
31 Трошкови осталих транспортних услуга 64.000 200.000 10.000 16 5 
32 Tрошкови транспорта отпада животињског порекла 1.414.000 1.500.000 1.533.000 108 102 
33 Трошкови текућег одржавања средстава рада 8.439.000 7.500.000 6.876.000 81 92 
34 Трошкови изнајмљивања ИТ опреме 189.000 250.000 249.000 132 100 
35 Комуналне услуге 1.421.000 1.300.000 1.742.000 123 134 
36 Трошкови осталих услуга 1.058.000 2.500.000 1.420.000 134 57 
37 Накнада за транспорт и депоновање на депонију „Дубоко“ 76.684.000 73.000.000 73.790.000 96 101 
38 Трошкови зимског одржавања коловоза   500.000 236.000   47 
39 Трошкови амортизације           24.787.000 27.000.000 24.705.000 100 92 
40 Трошкови резервисања по судским споровима 3.578.000   9.961.000 278   
41 Трошкови ревизије финансијских извештаја 236.000 240.000 242.000 103 101 
42 Трошкови стручног усавршавања радника 174.000 300.000 321.000 184 107 
43 Трошкови осталих непроизводних услуга 1.283.000 1.800.000 1.358.000 106 75 
44 Накнада за заштиту и унапређења животне средине   100.000       
45 Чланарине коморама 60.000 60.000 60.000 100 100 
46 Трошкови агенција за запошљавање 1.673.000 500.000 676.000 40 135 
47 Трошкови репрезентације 161.000 240.000 170.000 106 71 
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Ред. 
бр. Врста расхода Остварено за 

2020. План за 2021. Реализација 
за 2021. 

Инд. 
5:3 

Инд. 
5:4 

1 2 3 4 5 6 7 
48 Трошкови премије осигурања 2.788.000 3.000.000 1.969.000 71 66 
49 Трошкови платног промета 403.000 700.000 785.000 195 112 
50 Трошкови чланарине удружењима 90.000 120.000 107.000 119 89 
51 Трошкови услуге агенције за обезбеђење 9.380.000 11.000.000 9.853.000 105 90 
52 Трошкови услуга дезинсекције 1.940.000 2.000.000 2.163.000 111 108 
53 Трошкови резервисања за отпремнине   5.500.000 5.621.000   102 
54 Порез на имовину 852.000 800.000 892.000 105 112 
55 Накнада за регистрацију возила 168.000 200.000 182.000 108 91 
56 Таксе 403.000 300.000 413.000 102 138 
57 Ветеринарске услуге 1.832.000 2.300.000 2.613.000 143 114 
58 Трошкови предујма - судски извршитељи 2.973.000 3.318.000 5.157.000 173 155 
59 Трошкови огласа 237.000 300.000 228.000 96 76 
60 Остали нематеријални трошкови 917.000 700.000 812.000 89 116 

  Свега 29-38 и 40-60 Остали пословни расходи 121.014.000 123.128.000 132.042.000 109 107 
  УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 437.392.000 477.153.000 472.308.000 108 99 

61 Затезне камате 92.000 100.000 70.000 76 70 
62 Камате (по кредитима)                  679.000 1.200.000 945.000 139 79 
63 Камате по судским споровима 283.000   779.000 275   
64 Финансијски трошкови (кредит и др.)   200.000       
65 Негативне курсне разлике   50.000 1.000   2 

  СВЕГА 61-65 Финансијски расходи 1.054.000 1.550.000 1.795.000 170 116 
66 Расходи по основу директног отписа потраживања 383.000         
67 Губитак по основу продаје основних средстава 97.000   179.000 185   
68 Накнада штете, спорова 669.000 700.000 206.000 31 29 
69 Остали ванредни расходи 491.000 500.000 4.632.000 943 926 
70 Обезвређење некретнина, постројења и опреме 220.000         
71 Обезвређење средстава-залиха у магацину           
72 Расход по основу исправки из ранијег периода 6.911.000         
73 Обавезе потраживања и краткорочни фин. пласмани 2.115.000 5.500.000 16.777.000 793 305 
74 Расходи по основу исправки из ранијег периода           

  Свега 66-74 Остали расходи 10.886.000 6.700.000 21.794.000 200 325 
  УКУПНИ РАСХОДИ 449.332.000 485.403.000 495.897.000 110 102 
  УКУПНИ ПРИХОДИ 451.665.000 486.116.000 498.928.000 110 103 
  I-II ОСТВАРЕНА ДОБИТ 2.333.000 713.000 3.031.000 130 425 
  I-II ОСТВАРЕН ГУБИТАК БРУТО           
  Одложени порески приходи 655.000,00   72.000 11   
  Одложени порески расходи 249.000   1.201.000 482   
  НЕТО ДОБИТАК 2.124.000   1.902.000 90   
  Губитак           
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4.2.1. Анализе остварених расхода у поређењу са претходном 2020. годином и планом за 
2021. годину 

Укупни расходи у 2021. години су 495.897.000 динара и већи су у односу на 
планиране за 2% , а у односу на претходну годину за 10%. 
 Укупни материјални трошкови су 6% мањи у односу на планиране. Највеће уштеде 

остварене су код трошкова горива 21%, електричне енергије 15%, трошкова набавке 
хране за животиње 42%. 

 Трошкови режијског материјала су 1% већи од планираних из разлога што су 
набављана средства за одржавање хигијене у већем обиму, услед ситуације изазване 
пандемијом „Covid 19“. 

 Трошкови резервних делова су 22% већи од планираних, због ванредних кварова 
возила и дотрајалог возног парка. 

 Утрошак ситног инвентара је већи за 3% од планираног. 
 Трошкови зарада, накнада и осталих личних примања су исплаћени за 2% мање од 

планираних. Већина осталих исплата је у складу са планираним величинама или мање, 
осим код јубиларних награда где је исплаћено 4% више у односи на план. Код 
непредвиђеног одлива радника није могуће испунити програм рада уколико нема 
радника - непосредних извршилаца, зато се мора вршити ангажовање радника преко 
агенције за запошљавање. 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. 
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 су средства за покриће трошкова 
помоћи радницима увећана за 9% у односу на планирана. 

 Трошкови комуналних услуга се односе на трошкове потрошње воде на нивоу свих 
радних јединица и локација на којима предузеће послује. Ови трошкови су увећани 
34% у односу на план. Највећа потрошња забележена је у Р.Ј. „Пијаца“, због природе 
делатности. 

 Трошкови предујма – судски извршитељи, већи су 55% у односу на план, из разлога 
повећаног обима тужби према физичким и правним лицима, која не измирују своја 
дуговања у предвиђеним роковима, а у циљу заштите потраживања. 

 Остали ванредни расходи су већи 826% у односу на планиране, због ванредне 
хаварије комуналног возила, настале услед саобраћајне незгоде. Имајући у виду да је 
комунално возило било каско осигурано, осигуравајућа кућа је надокнадила насталу 
штету, па је ЈКП „Комуналац“ за тај износ остарио и приход по овом основу.  

 Трошкови депоновања комуналног отпада су већи за 1% 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; 

 Остали расходи су 225% изнад планираних, а на то су највише утицала потраживања 
старија од 120 дана, која су књижена као исправка вредности; 

 Укупни пословни расходи су за 7% 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  1.902.000 динара. На основу одлуке Надзорног одбора, добит ће се распоредити 
тако што ће се 80% (1.521.600 динара) пребацити Оснивачу у складу са Одлуком о буџету 
Града Чачак за 2021. годину, а преосталих 20% ће се употребити за покриће дела губитка из 
претходних година. 
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4.3. Преглед реализованих инвестиција у 2021. години 

 Планом инвестиционих улагања у 2021. години предвиђено је улагање у износу од 
44.137.000 динара и то из сопствених средстава 32.620.000 динара, а из средстава дотације 
оснивача 11.517.000 динара. Реализација планираних инвестиција приказана је у следећој 
табели: 
 
Ред. 
бр. Назив инвестиционог улагања Текућа година - укупно 

План Реализација 
1 Набавка две цистерне за прање на половним шасијама 10.600.000 10.600.000 
2 Комунално возило - смећар до 8 m³ 9.000.000  
3 Виљушкар 2.220.000 2.210.504 
4 Набавка опреме -контејнери разни-сопствена сред. 6.530.000 6.886.000 
5 Набавка опреме -контејнери подземни-субвенција 9.850.000 9.959.500 
6 Половно теретно возило 700.000  

7 Постављање и опремање RACK ормана за потребе Back UP-а 
информационих система 490.000  

8 Резервно блоковско напајање (UPS) 3000VA за сервер 680.000 626.000 
9 Систем видео надзора на Зеленој пијаци 700.000 673.635 
10 Лед расвета на Зеленој пијаци 400.000 391.000 
11 Ограђивање дела робне пијаце у Љубићу 500.000  

12 Доградња санитарног чвора за инвалидна лица на Зеленој 
Пијаци 800.000  

13 Припрема локација за постављање контејнера (израда ниша)-
субвенција 1.667.000 1.666.996 

Укупно 44.137.000 33.013.635 

У извештајном периоду реализовано је у складу са Планом набавки, Одлукама 
Надзорног одбора и ликвидношћу предузећа укупно 33.013.635 динара инвестиционих 
улагања.  

 
4.4. Преглед потраживања и обавеза као показатеља пословања 

Преглед потраживања на дан 31.12.2021. године по врстама услуга: 
Ред. 
бр. Корисници 

Стање 
потраживања 
01.01.2021. 

Фактурисано 
у 2021. 

Искњижена 
потраживања 

Наплаћено 
у 2021. 

Стање 
потраживања 
31.12.2021. 

Индекс 
6:4 

Индекс 
7:3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Привреда редовно 73.461.295 147.024.367 7.803.456 146.865.617 65.816.589 100 90 
2 Привреда - тужени, стечај, екологија 23.928.420 7.013.794   3.350.845 27.591.369 48 115 
3 Потраживања од локалне управе 2.052.529 119.024.077   121.076.606 0 102 0 
4 Грађани - редовно 170.816.704 165.256.732 7.390.729 177.721.512 150.961.195 108 88 
5 Грађани - тужени, екологија 29.054.744 24.401.059   13.607.957 39.847.846 56 137 
6 Закуп - редован 7.609.307 26.181.063 243.724 28.075.542 5.471.104 107 72 
7 Закуп - утужени 1.563.652 142.076   69.200 1.636.528 49 105 

  Укупно 308.486.651 489.043.168 15.437.909 490.767.279 291.324.631 100 94 

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 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 2021. години, односно 100%, а неопходно је имати у виду просеке од пре 
неколико година када се тај параметар кретао око 80%. Предузете активности за наплату 
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старих дугова довеле су до тога да је наплата у 2021. години била једнака у односу на 
фактурисане услуге за текућу годину. Посебно су постигнути добри резултати код наплате 
потраживања од грађана која је 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 2021. години: 
Месец Привреда % наплате Грађани % наплате фактурисано наплаћено фактурисано наплаћено 

Јануар 10.174.101 8.789.483 86,39 14.975.764 13.805.913 92,19 
Фебруар 10.153.429 10.089.492 99,37 15.015.543 16.041.615 106,83 
Март 10.385.127 10.251.438 98,71 15.038.997 10.907.074 72,53 
Април 11.047.871 9.355.696 84,68 16.192.841 17.742.145 109,57 
Мај 11.294.336 10.408.788 92,16 16.444.599 11.399.500 69,32 
Јун 11.495.468 11.243.371 97,81 16.400.051 9.792.138 59,71 
Јул 11.487.911 10.193.433 88,73 16.387.142 17.829.683 108,80 
Август 11.549.395 10.538.008 91,24 16.514.859 14.658.234 88,76 
Септембар 11.666.831 11.694.834 100,24 16.461.355 9.881.287 60,03 
Октобар 11.767.026 10.782.152 91,63 16.470.552 20.800.043 126,29 
Новембар 11.734.311 11.994.927 102,22 16.437.192 13.895.235 84,54 
Децембар 11.831.022 12.775.857 107,99 16.390.390 13.674.280 83,43 

Укупно 134.586.828 128.117.479 95,19 192.729.285 170.427.147 88,43 
 

Предузеће је учинило велике напоре у 2021. 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. Током 2021. године поднето је преко 500 предлога извршитељима за 
кориснике који се нису одазвали на опомене. Овај процес је резултирао појачаном наплатом 
током године. 

 
Током 2021. године вршена је 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 92,35%, а ове године је 95,19% у односу на 
фактурисано задужење.  
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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 3.338.305    11.284.654    
Фебруар 2.834.664 3.338.305 117,77 462.000 11.284.654 2442,57 
Март 5.376.603 2.834.664 52,72 963.069 462.000 47,97 
Април 7.129.579 5.376.603 75,41   963.069  
Мај 5.910.333 7.129.579 120,63      
Јун 7.758.227 5.910.333 76,18      
Јул 8.065.409 7.758.227 96,19      
Август 7.817.076 8.065.409 103,18      
Септембар 8.013.200 7.817.076 97,55      
Октобар 7.268.657 8.013.200 110,24      
Новембар 3.287.943 7.268.657 221,07 61.600    Децембар   3.287.943  4.990.741 5.052.341 101,23 

Укупно 66.799.996 66.799.996 100,00 17.762.064 17.762.064 100,00 

Наплата потраживања по основу чишћења и правна површина јавне намене према летњем и 
зимском програму реализована је у потпуности.  
Задужење и наплата услуга на пијацама по месецима: 

Месец Закуп % наплате Пијачарина и резервације % наплате фактурисано наплаћено фактурисано наплаћено 
Јануар 1.924.780 1.888.391 98,11 1.833.713 1.833.713 100,00 
Фебруар 2.268.629 2.398.380 105,72 1.326.848 1.326.848 100,00 
Март 2.201.897 2.009.770 91,27 1.600.596 1.600.596 100,00 
Април 2.174.521 1.968.590 90,53 1.839.632 1.839.632 100,00 
Мај 2.226.618 2.318.488 104,13 2.008.194 2.008.194 100,00 
Јун 2.239.903 2.439.545 108,91 1.865.244 1.865.244 100,00 
Јул 2.229.933 1.926.965 86,41 1.717.961 1.717.961 100,00 
Август 2.261.579 2.412.529 106,67 1.875.079 1.875.079 100,00 
Септембар 2.155.635 2.088.099 96,87 2.376.294 2.376.294 100,00 
Октобар 2.155.674 1.864.543 86,49 1.856.193 1.856.193 100,00 
Новембар 2.149.179 2.409.796 112,13 1.605.107 1.605.107 100,00 
Децембар 2.175.934 3.585.070 164,76 1.271.555 1.271.555 100,00 

Укупно 26.164.282 27.310.166 104,38 21.176.416 21.176.416 100,00 

Наплата потраживања за закуп, пијачарину и резервације извршена је 100%. Наплата 
резервација и пијачарине у апсолутном износу је већа за 1.063.022 у односу на претходну 
годину. 
ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗА НА ДАН 31.12.2021. године 

Ред. бр. Обавезе 31.12.2019. 31.12.2020. 31.12.2021. индекс 5:4 

1 2 3 4 5 6 
1. ЈКП „Дубоко“ 20.410.000 44.097.000 14.063.000 32 
2. Агенција „Transly“ / 8.903.000 8.449.000 95 
3. „Хелион“ (гориво) 3.297.000 2.864.000 3.670.000 128 
4. Aуто Чачак трукс 405.000 261.000 1.508.000 578 
5. „Аларм“ (обезбеђење објеката) 1.591.000 1.875.000 1.992.000 106 
6. ЕПС Снабдевање 958.000 1.107.000 1.345.000 121 
7. Остали добављачи 13.895.000 10.412.000 14.798.000 142 
8. Обавезе по кредиту 71.297.000 59.094.000 49.949.000 85 
9. Еколошка такса 69.000 160.000 252.000 158 
10. Неисплаћене зараде  / / /   / 
11. Репрограм дуга ЈКП „Дубоко“ 19.801.000 4.950.000 27.518.000 556 

  Укупно 131.723.000 133.723.000 123.544.000 92 
 

Укупне обавезе на дан израде биланса 31.12.2021. године су 9,27% мање у односу на 
2020. годину. Ефекти повећане наплате потраживања су знатно допринели ажурнијем 
извршавању обавеза према добављачима. Повећање репрограма дуга ЈКП „Дубоко“ 
31.12.2021. године у износу од 27.518.000, односи се на нови репрограм потписан у мају 
2021. године, а претходни је благовремено измирен у потпуности. 

 
Страна 37 од 54 



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  
15. 2021. 1.902.000  

 
На основу вишегодишњег праћења резултата пословања у ЈКП „Комуналац“ Чачак и даље је 
присутан тренд остварења позитивног финансијског резултата. 
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Прилог 4 
Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број 
7181655 

Шифра делатности 
3811 

ПИБ 
101109285 

Назив 
ЈКП "КОМУНАЛАЦ" ЧАЧАК 
Седиште 
Николе Тесле 42; Чачак 

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године 

-у хиљадама динара- 

П О З И Ц И Ј А АОП Износ 
Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) 3001   

517.585 
  

495.383 
1. Продаја и примљени аванси у земљи 3002 471.578 455.957 
2. Продаја и примљени аванси у иностранству 3003     
3. Примљене камате из пословних активности 3004   6.685 
4. Остали приливи из редовног пословања 3005 46.007 32.741 
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) 3006 452.749 451.082 
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи 3007 235.251 210.942 
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству 3008     
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3009 200.774 220.087 
4. Плаћене камате у земљи 3010 1.795 821 
5. Плаћене камате у иностранству 3011     
6. Порез на добитак 3012 413 1.717 
7. Одливи по основу осталих јавних прихода 3013 14.516 17.515 
8. Остали одливи из пословних активности 3014     
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) 3015 64.836 44.301 
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) 3016   
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 3017   

1. Продаја акција и удела 3018     
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава 3019     
3. Остали финансијски пласмани 3020     
4. Примљене камате из активности инвестирања 3021     
5. Примљене дивиденде 3022     
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3023 46.520 31.245 
1. Куповина акција и удела 3024     
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и  
    биолошких средстава 3025 46.520 31.245 

3. Остали финансијски пласмани 3026     
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) 3027   
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) 3028 46.520 31.245 
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) 3029     

1. Увећање основног капитала 3030     
2. Дугорочни кредити у земљи 3031     
3. Дугорочни кредити у иностранству 3032     
4. Краткорочни кредити у земљи 3033     
5. Краткорочни кредити у иностранству 3034     
6. Остале дугорочне обавезе 3035     
7. Остале краткорочне обавезе 3036     
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) 3037 18.433 12.196 
1. Откуп сопствених акција и удела 3038     
2. Дугорочни кредити у земљи 3039 18.433 12.196 
3. Дугорочни кредити у иностранству 3040     
4. Краткорочни кредити у земљи 3041     
5. Краткорочни кредити у иностранству 3042     
6. Остале обавезе 3043     
7. Финансијски лизинг 3044     
8. Исплаћене дивиденде 3045     
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) 3046   
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) 3047 18.433 12.196 
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) 3048 517.585 495.383 
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) 3049 517.702 494.523 
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 3050  860 
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 3051 117  Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3052 1.800 940 
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3053     
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3054     
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) 3055 1.683 1.800 
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4.6. Трошкови запослених 

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 
у динарима 

Р. 
бр. Трошкови запослених 

Реализација  
01.01-

31.12.2020.      
Претходна 

година 

План за 
01.01-

31.12.2021.             
Текућа 
година 

01.01 - 31.12.2021. 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) 

113.996.926 130.010.000 130.010.000 131.072.036 101 

2. Маса БРУТО 1  зарада (зарада са припадајућим 
порезом и доприносима на терет запосленог) 157.410.839 185.463.000 185.463.000 181.218.550 98 

3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим 
порезом и доприносима на терет послодавца)  183.619.743 216.343.000 216.343.000 211.391.439 98 

4. Број запослених  по кадровској евиденцији - 
УКУПНО* 195 197 197 194 98 

4.1.  - на неодређено време 194 196 196 189 96 
4.2.  - на одређено време 1 1 1 5 500 
5. Накнаде по уговору о делу 330.188  100.000  100.000  44.025 44 
6. Број прималаца накнаде по уговору о делу  6  2  2  1 50 
7. Накнаде по ауторским уговорима         
8. Број прималаца накнаде по ауторским уговорима          

9. Накнаде по уговору о привременим и повременим 
пословима - ЈАВНИ РАДОВИ 1.988.504     1.772.214  

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

11. Накнаде физичким лицима по основу осталих 
уговора-агенција 38.026.838 40.000.000 40.000.000 38.747.381 97 

12. Број прималаца накнаде по основу осталих уговора  50 42 42 41 98 
13. Накнаде члановима скупштине        
14. Број чланова скупштине        
15. Накнаде члановима надзорног одбора 573.584 607.596  607.596  656.595 108 
16. Број чланова надзорног одбора 3 3 3 3 100 
17. Накнаде члановима Комисије за ревизију        
18. Број чланова Комисије за ревизију        
19. Превоз запослених на посао и са посла 9.583.843 11.484.000 11.484.000 9.310.526 81 
20. Дневнице на службеном путу  93.366 240.000 240.000 132.400 55 
21. Накнаде трошкова на службеном путу 14.390 50.000 50.000 42.706 85 
22. Отпремнина за одлазак у пензију 1.255.476 1.925.000 1.925.000 1.208.776 63 
23. Број прималаца отпремнине 5 6 6 6 100 
24. Јубиларне награде 1.681.943 3.100.000 3.100.000 3.216.630 104 
25. Број прималаца јубиларних награда 16 29 29 27 93 
26. Смештај и исхрана на терену         
27. Помоћ радницима и породици радника 10.123.584 3.500.000 3.500.000 3.822.401 109 
28. Стипендије         

29. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим 
физичким лицима 2.119.582 2.000.000 2.000.000 815.778 41 

 
 У 2021. години очекивано је добијање Сагласности за ново запошљавање на 
упражњеним радним местима. Како Сагласност није добијена, дошло је до мањег броја 
запослених на неодређено време у односу на план и већег броја запослених на одређено 
време у односу на планирану величину. 

Током 2021. 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 2021. години, на бази часова, са упоредним 
показатељима из претходних година: 

Број запослених на бази стања: 
По 

месецима 
2015. 

година 
2016. 

година 
2017. 

година 
2018. 

година 
2019. 

година 
2020.  

година 
2021. 

година 
Индекс 

2021/2020 

Јануар 242 233 225 232 217 191 184 96 
Фебруар 239 233 225 228 216 190 185 97 
Март 239 230 226 228 218 189 183 97 
Април 240 230 224 223 213 189 182 96 
Мај 240 228 230 224 207 190 187 98 
Јун 239 228 230 225 201 190 187 98 
Јул 239 228 232 223 199 190 186 98 
Август 238 228 239 222 197 187 186 99 
Септембар 238 227 237 219 196 186 185 99 
Октобар 237 225 239 221 194 186 188 101 
Новембар 237 225 238 222 195 185 189 102 
Децембар 243 225 235 217 193 184 189 103 
Просек 246 228 232 224 204 188 186 99 

Просечан број запослених радника у 2021. години на бази стања износи 186 што је за 1% 
мање 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 45 радника преко Агенције за изнајмљивање радника. 

Р. б. Опис 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2021/2020. 

1. 
Просечан бр. 
запослених на 
бази стања 

239 228 227 222 204 188 186 99 

2. 
Просечна 
месечна нето 
зарада 

30.918 31.726 38.094 38.670 42.398 51.546 59.400 115 

3. 
Просечна 
месечна бруто 
зарада 

42.481 43.611 52.649 53.524 58.358 71.131 82.124 115 

 
Просечна нето зарада исплаћена у 2021. години износи 59.400 динара, а бруто 82.124 
динара. Просечан број запослених за које је исплаћена зарада на крају године износи 186.  
 
 
 

На бази часова рада 
По 

месецима 
2015. 

година 
2016. 

година 
2017. 

година 
2018. 

година 
2019. 

година 
2020.  

година 
2021.  

година 
Индекс 

2021/2020 
Јануар 244,27 220,60 224,13 232,91 220,15 184,64 175,00 95 
Фебруар 237,34 228,48 220,48 226,89 215,05 180,77 183,35 101 
Март 241,77 228,78 196,66 220,37 210,54 186,48 194,27 104 
Април 242,49 216,81 214,24 224,24 213,45 185,56 183,29 99 
Мај 233,41 222,82 232,84 226,11 207,38 179,20 179,82 100 
Јун 241,32 223,74 219,20 216,32 192,33 192,22 188,34 98 
Јул 242,29 215,29 232,20 221,91 199,96 190,58 181,59 95 
Август 229,82 242,21 236,67 233,09 189,62 179,24 179,89 100 
Септембар 238,63 234,38 226,42 210,61 192,79 187,45 184,98 99 
Октобар 241,37 213,20 236,36 224,22 203,13 180,20 180,17 100 
Новембар 236,84 221,46 227,46 213,88 187,61 184,56 187,27 101 
Децембар 237,65 216,69 226,85 209,66 190,92 180,44 189,23 105 
Просек 238,93 224,00 226,83 221,69 201,91 184,28 183,94 100 
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4.7. Служба за рад са корисницима услуга на терену  

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

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

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

3.171 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 33.918 рачуна за правна лица, 
а за физичка лица 102.531 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 12.756 објеката са проверено тачним подацима. Од овог 
броја у домену колективног становања налази се више од 700 објеката, а породичних кућа 
преко 11.000. 
 
 

4.8. Систем финансијског управљања и контроле и Интегрисани менаџмент 
систем  

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 2021. године, у Предузећу су настављене активности које се односе на 
имплементацију, даљи развој и унапређење Система финансијског управљања и контроле. 
Наравно, ни у протеклој години нису изостале свеобухватне интерне контроле везане за 
Систем финансијског управљања и контроле, на бази којих је акценат примарно стављен на 
контроле процеса јавних набавки, све посматрано са аспекта контроле поштовања 
усвојених мапа пословних процеса и вертикалног прегледа документације о систему. ЈКП 
„Комуналац“ је, током марта месеца 2021. 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 2021. 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 
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на поменутом плану. Наиме, током септембра месеца 2021. 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, 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, што је значило да је фирма 
успешно прошла кроз процес прве надзорне провере сертификованих делатности везаних 
за ИСО 9001, који се односи на менаџмент квалитетом, и ИСО 14001, везан за менаџмент 
животном средином. Ово је, истовремено, и најбоља могућа потврда да Предузеће, након 
прошлогодишње сертификације, није стало са даљим активностима на плану развоја 
Интегрисаног менаџмент система, већ је наставило, у складу са утврђеним динамичким 
планом, да реализује све оне програмске активности које су агендом и предвиђене. 

У претходној 2021. години целокупно пословање Предузећа одвијало у амбијенту 
епидемије изазване присуством вируса „Covid-19“, што је, свакако, био огроман 
отежавајући, па у неким ситуацијама чак и лимитирајући, фактор у реализацији 
постављених циљева, који је условио и одређена кашњења у извршавању динамичког 
плана, услед измењеног редоследа приоритета 
 
4.9. Процена вредности укупне имовине, обавеза и капитала 

На основу препоруке Државне ревизорске институције, као и Оснивача, у вези 
усаглашавања основног капитала у пословним књигама и код Агенције за привредне 
регистре, указала се потреба за проценом вредности укупне имовине, обавеза и капитала. 
За  реализацију ове услуге било је неопходно ангажовати предузеће које ће извршити 
процену целокупне имовине, обавеза и капитала са стањем на дан 01.01.2021. године по 
фер тржишним вредностима, а све у складу са Међународним рачуноводственим 
стандардима и препорукама Државне ревизорске институције. Предузеће је спровело 
поступак набавке услуге и овај посао је поверен предузећу „Dil inženjering konsalting“ д.о.о. 
Београд које је извршило процену и извештај доставило Надзорном одбору на усвајање. 
 Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ је 28.02.2022. године усвојио Извештај о процени 
вредности имовине и капитала на дан 01.01.2021. године, који је сачинио проценитељ „Dil 
inženjering konsalting“ д.о.о. Београд. 

Проценитељ је извршио процену комплетне имовине и обавеза и утврдио је следећу 
вредност капитала Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца 
„Комуналац“ Чачак. 
 

Билансне позиције према процени Износ у РСД Износ у ЕUR 

1. Укупна пословна актива 391.346.269,69 3.328.334,79 
- стална имовина 301.064.152,63 2.560.500,43 
- обртна имовина 90.282.116,57 767.834,35 
- одложена пореска средства 0,49 0,00 
2. Пословна пасива-обавезе 180.291.392,30 1.533.348,24 
- дугорочна резервисања 21.481.726,00 182.698,50 
- дугорочне обавезе 40.660.015,05 345.806,65 
- краткорочне обавезе 115.558.905,07 982.809,22 
- одложене пореске обавезе 2.590.746,18 22.033,86 
3. Капитал (1-2) 211.054.877,39 1.794.986,55 
3.1 Оснивачки капитал 134.974.689,15 1.147.937,23 
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На основу свих спроведених анализа и обрачуна које су садржане у овом Извештају, 
може се констатовати да Процењена фер вредност капитала ЈКП „Комуналац“ Чачак на 
датум 01.01.2021. године износи: 
 

Процењена фер вредност капитала (КАПИТАЛ) Предузећа на дан 01.01.2021. године 
износи: 211.054.877,39 динара. 

 
Примењујући средњи курс Народне банке Србије на дан 01.01.2021. године 1 

EUR=117,5802 вредност укупног капитала Предузећа износи: 1.794.986,55 EUR. 
 
Оснивачки капитал Предузећа за потребе уписа у АПР износи: 134.974.689,15 

динара. Од чега је: новчани капитал уписан и унет 48.718.000,00 динара и неновчани 
капитал који није уписан у АПР-у 86.256.689,15 динара. 

 
На основу Извештаја о процени вредности имовине и капитала ЈКП „Комуналац“ 

Чачак на дан 01.01.2021. године извршиће се промена основног капитала у регистру 
Агенције за привредне регистре , тако да: 

• уписан и унет новчани капитал износи 48.718.000,00 динара, и 
• уписан и унет неновчани капитал износи 86.256.689,15 динара. 

 
Скупштина града Чачка даје сагласност на акт о процени вредности капитала. 
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OPTAHUMA YNPABJbA}bA
JKn "KOMyHAnAq", Ynrqa Hnxone Tecne 42
qAqAK

143BE 1IJTAJ H E3ABIIGHOI- PEB]43OPA
Kean u$ u xoeaHo M u tz,rbefibe
l4sapu:unn cMo peBr3r4jy $ranancujcrnx nseeu:raja JKll "KOMyHAIIALI" r{Ar{AK (y 4arueru reKcry
llqenysehe") xoju o6yxaarajy rseeuraj o $rnancnjcrou nonoxajy (6rnairccraua) na,qaFt 31. 4eqen6pi
2021 . rogutte I oAroBapajyhra raseeu.rraj o yxynxoM nocnoBHoM pe3ynrary (6rananc ycnexa), Kao I nperneA
enavajnux paqyHoBoAcrBeH14x nonilT14Ka r HanoMeHe ys $rnancujcxe raseeuraje.

fio nau:ena Mtalurbetuy, oct4M 3a e$exre r<operqraja no nuraFb]4Ma xoja cy HaBeAeHa y nacycy ocHoBe 3a
reanu$nxoeaHo peBilsopcxo MLltrrbetse, npilfloxenu $unancujcxu rseeu.trajra I-lpe4yslha cacraerbeHn Ha
Aan 31. Aeqeu6pa 2021. roAuae, ncrilHltro m o6jer<rneno npnxasyjy, no cBt4M uareprjanno snavajnru
nilTatbuMa, $unaucnjcxr nonoxaj, pe3yflTare $eroBor nocnoBatua, Kao u o6enogabilBaba y
HanoMeHaMa ys Quxaucrjcxe useeu:raje, sa roA[Hy xoja ce saBpuaBa na raj AaH, y cKnaAy ca
paqyHoBo,qcrBeH uM npon hcn Ma Peny6n rxe Cp6uje.

Ocnoea sa peeuaujy
Peaueujy cMo l43Bputt4nt,t y cKflaAy ca MelynapoAHr4M craHAapALrMa pearauje (14CA). Haue ogroaopHocl4y cKrlaAy ca r14M craHAapA]4Ma cy AerarbHuje onncane y oAerbxy reeeu:raja xojra je nacnoaruex
oAroaopnocril peBt4sopa 3a peBusrajy $ranancujcrux nseeu:raja. Mra crtro xeiae,acr,a y oAHocy Ha
l-'lpe4ysehe, y cKfla4y ca Erilqxilri KoAeKcoM sa npoQecroHaflHe pauynoaofle O,q6opa sa Melyirapb4ne
erilqKe craHrqapAe 3a paqyHoBofle (IESBA Koaerc) u eruqKIM 3axreBilMa xoju cy peJreBaHTHr4 sa Hauy
peereujy Qunanoajcxnx usaeu:raja y Peny6nraqra Cp6nln tA ncnylnnu cMo Haue Apyre err4'{Ke
oAroBopHocrl4 y cKnaAy ca oBHM 3axreBrMa u IESBA Kogexcona. Cruarpanao Aa cy peBil3r,rjcxu goxasn roje
cuo npr6aenflu AoBorbHil ta aAeKBarHH Aa HaM npyxe ocHoBy ga Halue KBanr,r6uxbeano MnlJrbebe.

Oc uoe a sa xean u$ u Koe a H o M u tttrbe t*,e
Y Hanoruenn 6, ys, $Nnancrjcre usseurraje, I'lpe4yaehe je o6enoAaH[no 4a je apr.uuno xoperqrajy
noqerHor craFba no ocHoBy npoL{eHe BpeAHocr}r vrMoBuHe u Kan[rara roja je Bp[leHa Ha AaH 01.01.
2021 .ropwe, oA craHe He3aBtlcHor npoqeHilrerba, a ocHoB npoqeHe BpeAHocn4 je eep Bpe4Hocr 3a
norpe6e $rnancrajcxor il3BeluraBasa. flo oaoj npoqenra l-lpe4ysehe je y nocnoeHilMl KrsnraMa KopilroBano
ynopeAHe noAarKe Ha AaH 31 122020. roA[He, vnue je [3Bpr.x]4no noaeharue BpeAHocrr4 HeKperHuHa,
nocrpojersa I onpeMe y ]43Hocy oA 59.488 xvtbaAa A[Hapa ys ucroBpeMeHo noeeharbe BpeAHocrt4
no3[rt4BHt4x peBanopilsaLuoHt4x pe3epBr aa no3rrilBHe e$exre npoqeHe $ep ape4Hocru, noeehaue
BpeAHocrt4 t4HBecrruiloHt4x HeKperHVHa 3a [3Hoc oA 31 .179 xurbaAa AtaHapa yo ucroBpeMeHo noeehaFbe
nepacnopefienor go6urxa panurjr,rx roAilHa sa tasHoc on 31.315 x[rbaAa AuHapa, rarofle sa nosrruBHeet9[e npolleHe S6p speAnocrlt, cMatuetue BpeAHocn4 HeKperHrlna, nocrpoje]ba'r onpeMe sa il3Hoc oA
19.76_5_YrbaAa AilFtapa y3 hcroBpeMeHo noaehaH,e HenoKpr4eendr ry6nrxa lrs panrjux roAilHa oa u3Hoc
oF 15.074 xt4JbaAa AilHapa sa HerarlaBHe e$exre npolleHe $ep epe4nocrvl t cMaberbe ocHoBHor
KanilTana 3a ]4sHoc o.q 4.691 x[Jba.qa A[Hapa, no ocHoBy t4cKrb[xaBaba cpeAcraBa xoja .H[cy y
BnacHilLlJrBy [lpe4yaeha. floaehabe Bpe.qHocn4 HeKperH[Ha nocrpojerua il onpeMe yrruyvyje ,sroc o,q
lv.zoc xl4rbaAa AuHapa KoJr ce o.qHocl/ Ha nosuTNBHe e$exre npoqeHe $ep ape4nocru rpafeauncxnx
o6jexara xoje je flpegysehe eaulgenrrpano y noffioBHr4M KburaMa Kao cpeAcrBa eair ynorpe6e, c
o6supona Aa ucre He Kopt4cl4 ga o6aerbaue ceoje AenarHocn4 r sa xoje je o6ycraanno o6pauyn
auoprusaquje. flpen/la yceojeHnrr,r paqyHoBorqcrBeHilM noflilr[KaMa l-lpe4yeeha roje cy 6une y nprreH,
npl,lnilKoM cacraBrbaFba oB14x Snuancujcxnx rsaeurraja, HeKperHrHe, nocrpoje]ba,monpeMa il
uHBecrllLll4oHe HeKperHilHe ce HaKoH noqerHor npu3HaBaba o4uepaeajy no na6aenoj BpeAHocn4, a He no
$ep ape4uocru. Haae4eno yxasyje ga l-lpe4ysehe rraje [3Bp[!uno npoMeHy pai{yHoBo,qcrBeHux nonurilKa
npe eBrAeHrilpal'ba ,e$exara npolleHe $ep epeAnocrn y npnfloxeHilM Qrxaxcujcxurrlt usaeulrajuua.

, (uacmaeaK, cmpaua 2)



l43BEtllTAJ HE3ABI4CHOF PEBI43OPA JKn "KOMyHATIALI" r{4!4{ (xacraaar, crpana 2)

Ocuoea sa xeanu$,unoeaHo Muutbet$e (uacmaeax cmpana 2)

llpe4yeehe je ucxasano norpaxrBaEa no ocHoBy-lpoAaje y il3Hocy o4 286.155 xilrbaAa AnHapa 6pyro raKyMyrl[paHy ilcnpaBKy BpeAHocrrl y l43Hocy og 205.122 xilrbarqa AxHapa. Ycne4 HeAocrarKa nornyHo
noyoAaHL1x nn$opnllaqraja o crapocnoj crpyxrypr,r norpax[Balba, HilcMo y'ruoryhuocru Aa norBpAnno 4a jeucnpaBKa BpeAHocrl4 norpaxHBaHa no ocHoBy npo4aje u ycnyra uaBprueHa y cKfla4y ca MCO14 aa MCh
O4eruax 32 - fiorafiajra noc-ne uaeeu:rajnor nepr,roga, xojra ceo.qHocl4 Ha nepuoA o.q 01.01 .2022. roAune
,qo AaryMa o4o6paaaua SranancrajcKilx t4sBeruraja, xojra je O4nyrorra Ha4nexHor opraHa llpe4ysehayrepflen Ha.qaH 28.QeSpyap 2022. roguae, Kao r y cuaAy ca ycaojenoM paqyHoBoA.i"""o, non,,rfiKoM,
npeMa xojoj ce ucnpaBKa Bpe.qHocrt4 norpaxuBaba oA Kynaqa Ha reper pacxoAa nepuoAa Bpruil npeKopaqyHa l4cnpaBKe BpeAHocrll 3a norpax[Baba orq KynaLla xo4 xojux je o4 poxa sa bilxoBy Hanflarynpouno najuarue 120 gaaa.

llpe4yaehe je y 6rarlancy craH,a ucKa3ano o6aeese ue cnequsuqHux nocfloBa no ocBHoay exonoruje y
l43Hocy o.q 6'837 xiltbaAa A[Hapa. Ilpen,ta nucffeHuM r,tx$oprr,taqrajan,ta xoje aro nprO"" nnu oA crpyr{Hr4xcnyx6n l-lPeRysel-a,roA HaBeAeHor fi3Hoca 6.566 xllrua4a iranapa ce oAHocr4 xa o6pa.rynary exonorujy
3aKrbyqHo ca 31 .12.2012. rogune u 4a nocrojn anavajna xe,rsrecxocr 4a he oee o6aaege'orarr,l rasn,trapeney 6y4yheu neprao4y.

Y Hanonaenu.rg^y.;6uHanculcxe nseeulaje, l-lpegysehe je o6enoganilno oAnoxeHe nopecKe o6aeese y
143Hocy oa 11.422 xrruage ArHapa. Ha ocnoay cnpoBeAeHrx npolleAypa peansrje, yoquflr cMo Aa cyycfleA HeoAroBapajyher o6pavyHa o.qnoxeH[x nope3a y 6unaircy cralba sa reryny roArHy npeqeHreHe
oAnoxeHe nopecKe o6aeese 3a u3Hoc o4 4.848 xurbaAa AilHapa, a ga je xero 4o6ri"x y 6r,rnancy ycnexa
reryhe roA[He norllerueH sa ]4cn4 t43Hoc.

Cxpema*e nax{be
I-lpegysehe nraje ycxna4ilno aaH6ilnaHcHy eeraAenrlrajy ca nocroBHona 6anxona Ha AaH Z1 .12.2O2L roAilHe3a il3Hoc oA 10.000 xilrbaAa A[Hapa. l-lperraa nesaaucuoj norBpArd peBusopa, 6axxa Ilo1nraHcKa

:l:lf.1i!].]1]_:,1?:rrq y ean6unancnoj eeu4exqrjn uaxoc os tO.OoO *rorAa Ar4Hapa, a rlpe4ysehe
HilJe ucKasaro caojoj ean6unancnoj eara4enqrajn naae4enr r3Hoc Ha raj Aan.

Flpenaa qnaHy 107 Kbnexrr,tBHor yroBopa, I-lpegysehe rMa o6aee3y Aa aanocneHIMa vcnnarvjy6unapxy
HarpaAy Ha ocHoBy Ll3Hoca npoceqHe MeceqHe 3apaAe y JKll Kouynanaq, ocrBapeHe r,1 racnnanexe y
nperxoAHoM MeCeLly y oAHocy Ha Meceq KaAa ce sanocneHoM UCnnahyje HarpaAa u ro: 1) sa 10 ro4unipaAa y BucvHV 1 npo-cevne sapaAe, 2) sa 2.0 ro,q1-Ha paAa y aucnau-\,S npocevene 3apaAe, s; si soroiq[Ha y BVcvHV 1,75 npoceuHe 3apaAe u 4) aa 40 ro4una y BVctAH. 2 npoceune 3apaAe. flpunoxeHu
$rnancr'rjcxr raseer.r.riajr He caApxe o6asese aa HaKHaAe 3anocreHuMa no ocHoBy jy6ranapnrax Harparqa
uJro oAcryna o4 eaireaa MCol4 oa MCll oAeruax 2g - llprrraaba 3anocfleHrx.

Ha4sopur o46op Ilpe4yseha je 4oneo ognyxy 6poj 17112 gaaa 28.02.2022. roArHe xojoru ce yceaja
lzlseeuraj o npoqeHH BpeAHocrl4 t4MoBuHe n.xanma,na flpe,qyeeha Ha AaH 01.01 .202L ro,qHHe, 4erarsnrjeonucaHe y craBy je4an ocnoBe 3a KBanilSnxosaro Mulurberue, u 4a he ce Ha cHoBy oBe npoqeHe
l43Bptu14rt4 npoMeHa ocHoBHor KanilraJla y perilcrpy Arenquje sa ripuepe4He perrcrpe il ro, Kao ynr4caH ilyHer HoBqaHI4-Kaniltan y u3Hocy on 48718 xl4JbaAa AilHipa n ynucaH[ u yHer HeHoBqaHu Kanuran y
143Hocy on 86.256 xlirbaAa AilHapa, yo nperxo,qHo npu6aerueHy carflacHocr ocHoBaqa, Cxynu.ruu" ,praiulaqax. !o ,qaryrr,ra cacraBJbaba reeeuraja peB[3opa y perlacrap Arexqraje sa npilBperqne perucrpe xraje
BpIUeHa npoMeHa odHoeHor Kanilrana uynucal ocHoBHLr Kannran usHocn a.BSZ innLAarq1aHapa

Hau:e n,,ru:rueHre He caApxr4 ,"a$r, no HaBeAeHuM n.,ra,"nMa

Ocmana numaba
l-lpegysehe je y cxna4y ca 3axonona o nope_3y Ha 4o6rar npaBHrx nnqa, y o6aeegn Aa cacraB1a r npeAa
llopecxu 6rnanc najxacnr,rje 4o xpaja iyna 2022. roArHe. [o 4ana il3.qaBaFba oBor rsBeluraja, l-lpe4yseHenrje npe4ano peauaujn I'lopecrr 6rnanc r,r flopecxy npr,tjaay, re ce y roM cMtacny He MoxeMo rsjacnrcruo eBeHryaJIH!4M KopeKllujaua o6aeesa 3a nope3 Ha 4o6ur xoje rraory nporacrehr,1 no caqillbaBaby
Ilopecxor 6nnaHca vi Ilopecxe nprajaae.

(nacmaena ce ua cnedehojcmpauu)
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Ktuyuua peeueujcxa numatsa
lGuyvua pesrsrjcxa nilra*a cy n,'rarba xoja cy, no npoeecuoxanHoM npocylraaarsy peBu3opa oAnajeeher snauaja y peerasrju $raHancrjcxrax raseerural" ." r"ivn, nepr4oA. y'xonrlxcry nau:e peeusuje$ranancrajcxrx ureeeu.:raja r-y 6opnar,rpa*y ,ar", M14r.rJrbel,ba o-*rrj,-'r-iii-r; ;';;;;no rsjauruaeanuo KrbyLrHl4M peeusop'cxrartr nl4ralb,1Ma, eeh o $rxaHcrjcxru ,s"L,r;aj,rra y qenfiH14.

143 BE 1UTAJ H E3ABI4 CH Or PEB143O PA J KN "KOMYHA.NAI]', qAr{AK HacraBaK, crpaxa 3)

Odeoeopnocm pynoeodcmea u
u3elamaearba

nuq,a oenauhenux sa ynpaerbabe npoqecom $unancujcxoe
Pyxoeo4creo je o.qroaopno 3a npunperr,ly ra Sep npeseHraq[jy oarx eranancrjcxux raseeu:raja y cKnaAyca MCokl sa MCn, Kao n 3a oHe uHrepHe KoHrpone sa role oApeAr Aa cy norpe6ne 3a np[npeMy$nHancrjcxrx nseeuraja xojr ne caApxe n,,areprajanno ar"'.,L.ir".norpeluHe ucKase, Hacrane ycneAKpl4MfiHanHe pa4bP nnn rpeLflKe. I-lpra cacraBrbaby $ranaicrjcxrax ,.""ri"fr,- pyxoeo4crao jeoAroBopHo sa npoqbny cnoco6xocrr,r flpe4yseha .qa Hicr;", 

"" noanoBalbeM y c*naAy ca Hai{eroMcraflHocr,',, o6eno4aruyjyhu, no norpe6n, nuraua xoja ce o4*oa" Ha cranHocr nocnoBaFba il np[MeHyHaqena cranHocrt4 nocroBalsa Kao paqyHoBOACTBeHe OCHOBe, ocuM aKO pyKoBorqcTBO HaMepaBa Aafll4KBr4Aupa flpe4ysehe vntn Aa o6ycraan nocfloBa*e, .,Jril HeMa Apyry peanHy rraoryhxocr oc.,M ,qa roypa4n.

rlpu cacraerbal+y $nHancricrux usaeurraia, pyxoBoAcreo je oAroBopHo 3a npolleHy cnoco6uocrullpegyseha Aa HacraBil ca nocroBabeM y cKnaAy ca Ha'.{efioM cranHocn4, o6eno4aruyjyhr, no norpe6u,nrra*a xoja ce oAHoce Ha cranHocr nocnoBa*a I npilMeHy Haqena cranHocr4 nocnoBaha KaopaqyHoBo.qcrBeHe ocHoBe, ocuM aKo pyKoBo.qcTBo naiaepaaa Aa nuKBuAVpa flpe4ysehe unu gao6ycraen nocnoBaue, ilnI HeMa Apyry peanHy uoryhnocr oclaM.qa ro ypaAil.

Ill4Lla oenauJheHa sa ynpaBrba]be cy oAroBopHa sa HaAmeAabe npolleca $unancnjcxor nseeurraBaballpe4yseha 
i

O.deo e o p n o c m pee u 3 o p a sa pee u a uj y $ u ua u c uj c xu x u a e e w m aj aHau r1uru je crrqarue yBepaBaba y pasyrvrnoj ,ep,, o ror" a" +rnancrjcru rseeu.lraju, y3err y Lle,rilHr4,He ca'qpxe uarepujanno snavajne norpeluHe ilcKase, Hacral're ycne4 Kpr4M[HanHe paAbe 1aflu rpelu*e; Im3AaBaFbe useeuiraja peB[3opa xoju ca4pxr Haue Mlturberue. YeepaBaFbe y pasyn,tnoj Mep1a o3HaqaBaBt4coK HltBo yBepaBaH'>a, arlla He npeAcraBrba rapanqrajy Aa he pesrauja'cnpol"a"r" y cKnarqy caMe[yxapo4nilM craHAapArMa peBr3rje'yaer orxpl,m4 r,aaiepujanno norpeluHe [cKa3e aKo raKBil nocroje.llorpeu:nr ucKasu Mory 4a HacraHy ycneA Kpr4MilHanHe paAFbe taflla rpeluf(e n cruarpajy ce naarepujannoenavajnrna axo je pa3yMHo oqeKt,tBarta 4a he oHra, nojenilr"ro ,n, e6rpno, yrl4llar,, Ha eKoHoMcKeoAnyKe Kopr4cH[Ka AOHere Ha ocHoBy oenx Qunaucrjcxrax r,,lsaeurraja. ' - ' r

Kao 4eo peerasraje y cKnaAy ca IACA craHAapArMa, Ml,t npfiMenyjeuo npo6ecuoxanno npocyflraBabe 14oApxaBaMo npo$eqraonanHr cKenruLlr3aM roKoM peeusrje. l4cro raxo, uu:

' Bpt'uuuo u4enrr$uxa.Jtliy t/t nporleHy pr43ilKa og urareprajanxo snavajntax norpel!Hr4x r4cKasa y$rnancrjcruM il3Beurajurua, Hacranilx ycfieA Kpr4MuHanHe parqbe ur.r[ rpeuJ*e; ocMt4r.xrbaBabeu o6aerbalbe peereujcxilx nocrynaKa xolra cy npr*r"ar, 3a re pr3[Ke; r npu6aa.rbabe AoBorbHoaAeKBarHrx,peensujcxux AoKa3a 4a o6es6eae ocHoBy., ,rr^"*e peB[3opa. p1as1nx ga nehe6utw unemhsrxoaaHr uarepujanno ena.rajnra norp"*a, r4cKas,, rojra cy pe3ynrar Kpr4MilHarHepaAFbe je eehu Hero 3a norpeluHe ilcKase Hacrafle ycneA rpelu*e, saro [rJTo Kpr4MrHanHa paArbaMoxe Aa y**y^l.r^ylpf-}4BiaFbe, sancrasraxoBabe,'rrnfipr" nponycre, naxHo npeAcraBrbabeunn sao6u naxelbe ilHrepnB xourpone.

' crrqeMo pa3yMeBabe. o rHrepHilM KoHrponaMa xoje cy peneBaHrHe aa peerasrajy pa4raocMl4lurbaBarua peeuenjcK[x nocrynaxa xoju cy npncni4Hti y Aarvr o1onHoc,4Ma, ar.ru He yLll4rby t43paxaBaba MIuJrbetba o e$rxacnocrtl ct4creMa IHrepHux r(oHTpona eHT[Tera.

(nacmaena ce ua cnedehoj cmpauu)



I43BEIUTAJ HE3ABI4CHOf PEB[43OPA JKII "KOMYHAIIAII" gAgAK (nacraBaK, crpaHa

odeoeopnocm peeu3,pa sa peeusujy Quuancujc*ax useeumaja (nacmaeax)

' Bpt'unn/lo npoqeHy npilMebeH[x paqyHoBorqcrBeHux noflilrilKa ra y xojoj Mep]4 cy pasyMHepaqyHoBoACTBeHe npoqeHe u noBe3aHa o6eno4aruusarua xoje i" ,a"drrn'o'py*oro4"rro.

o 
'flonocuruo 3aK'byqaK o np[KnaAHocr[ npuMeHe Haqena cranHoca4 Kao pa,{yHoBoAcrBeHeocHoBe oA crpaHe pyKoBoACrBa l,1, Ha ocHoBy npilKynrbeH[x peensnjcx[x.qoKa3a, 4a nr nocrojunaarepujanxa Heil3BecHocr y Be3r ca .qoraFJaiuua inn ycnoBr4Ma xojra n,tory'4a Hsa3oBy sxauajxycyMl-by y norneAy cnoco6xocrfi eHrilrera Aa HacraBta ca nocroBaFbeM y cKna4y ca HaqeroMcrarHocrl4' Axo saxrsyvl4Mo Aa nocrojr naarepujanna He[3BecHocr, Mr4 y caona useeurajycxphenao naxby Ha noBesaHa oOeno4aruraarua y $uxaucrjcxru ,.""*irir,il a unn, aKo raKBao6eno4a rsu BaH'a H rcy aAeKBarHa, rr,ro4ra $ra xyjer; ilj" M il .uJbebe.

lo Haulr 3aKrbyqqil ce sacnusajy Ha peB[3r,rjcxuu goxasltMa np[KynrbeHuM Ao AaryMa nseeurrajapeBrsopa' Meflyruna, 6y4yhra 4ora[ajra rar ycrloBr4 Mory sa nocne4ilqy 4a rarvrajy Aa eHrilrernpecraHe 4a nocnyje y cKnaAy ca HaqefloM crar.rHocrr.

' Bpt'uulvto npolleHy yKynHe npe3eHraLlnje, crpyxrype u caApxaja Srananc ujcxnx ueeeulraja,yrruyvyjyhr o6eno4arsuBaba, I Aa nu-cv y S,anii.,cujcxuur ueeeurajrnaa npuKa3aHe ocHoBHerpaHcaaKqilje u 40ra[aju Ha ra*aB HaquH Aa ce nocrl4rxe Qep np*ri5qrir.'"'

' KonaynrqilpaMo ca flhqilMa oenauiheH[]vr sa ynpaBlbarse, uenlefly ocranor, o nnaHilpaHoMo6rny r qpeMeHy peareuje u sHavajnrna p""r5r;.*r, HanasuMa, yrrs,ryjyhu cee snavajneHeAOCrarKe nHrepHe KoHrpone xoje cuo r4eHrn$nxoBar.r14 TOKOM pearasr,ile. 
"'

' ]!xgrre, na,'r pa4 je ycxnaflen ca peneBaHrHuM erilqKilM 3axreBilMa y norne4y HesaB[cHocr]4 r,ca nlaqrMa osnauheHrM 3a ynpaBJbabe paoMarpaMo cBe orqHoce u ocrani nilraFba sa rojaMoxe pa3yMHo Aa ce npernocraBfi Aa yr[qy Ha Hauy H€aBtacHocr, ra r4e je ro uoryhe, onoBe3aHilM MepaMa 3auTuTe.

:

[laprnep xojra je aHraxo-BaH y peanauin Ha ocHoBy xoje je cacraBrbeH oeaj rseeurraj nesaarcnorpeBrsopa je Ap Ma$rana l-aepunoeuh.

Y Bpr+avroj 6arsu, 28.04.2022. roAHHe

_ Ap MapuHa l-aeprnoerh
n, U?l.gply. oenauheH r peBuoop\u .qrpeKrop

r;..,i,' """ryPlTlN en AgdB,ptt,av'ia 6a[a
,r';i" ,"'t',, /.,(f?)C_/

ri;",,:r.1 1 ;11X51G1' d-,,i't ^'Jo f. 
* 

ff 'tl". 
"/"'l\.' ,^ ,!.1

q':,.i3rgqo,r"9?.lI
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1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

 Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009
+ 0017 + 0018 + 0028) 0002 305.119 301.179 225.273

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008) 0003 1.209 1.458 1.758

010 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и 014
2. Концесије, патенти, лиценце, робне
и услужне марке, софтвер и остала
нематеријална имовина

0005 5 1.209 1.458 1.758

013 3. Гудвил 0006

015 и 016
4. Нематеријална имовина узета у
лизинг и нематеријална имовина у
припреми

0007

017 5. Аванси за нематеријалну имовину 0008

02
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 +
0014 + 0015 + 0016)

0009 6 297.150 286.613 213.253

020, 021 и 022 1. Земљиште и грађевински објекти 0010 6 95.252 96.472 59.658

023 2. Постројења и опрема 0011 6 161.862 154.511 152.274

024 3. Инвестиционе некретнине 0012 6 33.778 35.135

025 и 027
4. Некретнине, постројења и опрема
узети у лизинг и некретнине,
постројења и опрема у припреми

0013 6 6.258 495 1.321

026 и 028
5. Остале некретнине, постројења и
опрема и улагања на туђим
некретнинама, постројењима и опреми

0014

029 (део) 6. Аванси за некретнине, постројења и
опрему у земљи 0015

029 (део) 7. Аванси за некретнине, постројења и
опрему у иностранству 0016

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА 0017

04 и 05

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА
ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 +
0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 +
0027)

0018 7 i 8 6.760 13.108 10.262



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

040 (део), 041 (део) и 042 (део)
1. Учешћа у капиталу правних лица
(осим учешћа у капиталу која се
вреднују методом учешћа)

0019

040 (део), 041 (део), 042 (део) 2. Учешћа у капиталу која се вреднују
методом учешћа 0020

043, 050 (део) и 051 (део)

3. Дугорочни пласмани матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
и дугорочна потраживања од тих лица
у земљи

0021

044, 050 (део), 051 (део)

4. Дугорочни пласмани матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
и дугорочна потраживања од тих лица
у иностранству

0022

045 (део) и 053 (део) 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и
зајмови) у земљи 0023

045 (део) и 053 (део) 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и
зајмови) у иностранству 0024

046
7. Дугорочна финансијска улагања
(хартије од вредности које се вреднују
по амортизованој вредности)

0025

047 8. Откупљене сопствене акције и
откупљени сопствени удели 0026

048, 052, 054, 055 и 056
9. Остали дугорочни финансијски
пласмани и остала дугорочна
потраживања

0027 7 i 8 6.760 13.108 10.262

28 (део), осим 288 V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0028

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0029

 
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037
+ 0038 + 0044 + 0048 + 0057+
0058)

0030 89.502 90.282 94.396

Класа 1, осим групе рачуна 14 I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035
+ 0036) 0031 9 4.885 3.018 4.860

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0032 9 4.388 2.702 4.359

11 и 12 2. Недовршена производња и готови
производи 0033

13 3. Роба 0034

150, 152 и 154 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у
земљи 0035 9 497 316 501

151, 153 и 155 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у
иностранству 0036

14 II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ
ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА 0037

20
III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ
ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042
+ 0043)

0038 10 81.033 83.253 87.022

204 1. Потраживања од купаца у земљи 0039 10 81.033 83.253 87.022

205 2. Потраживања од купаца у
иностранству 0040



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

200 и 202 3. Потраживања од матичног, зависних
и осталих повезаних лица у земљи 0041

201 и 203
4. Потраживања од матичног, зависних
и осталих повезаних лица у
иностранству

0042

206 5. Остала потраживања по основу
продаје 0043

21, 22 и 27 IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА
ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) 0044 11 1.417 2.169 888

21, 22 осим 223 и 224, и 27 1. Остала потраживања 0045 11 1.038 1.790 888

223 2. Потраживања за више плаћен порез
на добитак 0046 11 379 379

224
3. Потраживања по основу
преплаћених осталих пореза и
доприноса

0047

23
V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 +
0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)

0048

230 1. Краткорочни кредити и пласмани -
матично и зависна правна лица 0049

231 2. Краткорочни кредити и пласмани -
остала повезана лица 0050

232, 234 (део) 3. Краткорочни кредити, зајмови и
пласмани у земљи 0051

233, 234 (део) 4. Краткорочни кредити, зајмови и
пласмани у иностранству 0052

235 5. Хартије од вредности које се
вреднују по амортизованој вредности 0053

236 (део)
6. Финансијска средства која се
вреднују по фер вредности кроз Биланс
успеха

0054

237 7. Откупљене сопствене акције и
откупљени сопствени удели 0055

236 (део), 238 и 239 8. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0056

24 VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ
ЕКВИВАЛЕНТИ 0057 12 1.683 1.800 940

28 (део), осим 288 VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0058 13 484 42 686

 
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА
ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 +
0030)

0059 394.621 391.461 319.669

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0060 192.046 200.376 199.931

ПАСИВА

 
А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 +
0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411
- 0412) ≥ 0

0401 14 202.470 202.267 138.191

30, осим 306 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 0402 14 134.975 134.975 139.666

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0403



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

306 III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА 0404

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0405

330 и потражни салдо рачуна 331,332,
333, 334, 335, 336 и 337

V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ
РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ
ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ
СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ
ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

0406 14 50.449 50.449

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,
334, 335, 336 и 337

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО
ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

0407

34 VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409
+ 0410) 0408 14 65.996 66.218 32.875

340 1. Нераспоређени добитак ранијих
година 0409 14 64.094 64.094 32.779

341 2. Нераспоређени добитак текуће
године 0410 14 1.902 2.124 96

 VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0411

35 IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) 0412 14 48.950 49.375 34.350

350 1. Губитак ранијих година 0413 14 48.950 49.375 34.350

351 2. Губитак текуће године 0414

 
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420
+ 0428)

0415 75.495 62.142 71.031

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
(0417+0418+0419) 0416 15 34.965 21.482 20.745

404 1. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0417 15 20.156 16.132 17.791

400 2. Резервисања за трошкове у
гарантном року 0418

40, осим 400 и 404 3. Остала дугорочна резервисања 0419 15 14.809 5.350 2.954

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422
+ 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) 0420 16 32.659 40.660 50.286

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0421

411 (део) и 412 (део)

2. Дугорочни кредити и остале
дугорочне обавезе према матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
у земљи

0422

411 (део) и 412 (део)

3. Дугорочни кредити и остале
дугорочне обавезе према матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
у иностранству

0423

414 и 416 (део) 4. Дугорочни кредити, зајмови и
обавезе по основу лизинга у земљи 0424 16 32.659 40.660 50.286

415 и 416 (део)
5. Дугорочни кредити, зајмови и
обавезе по основу лизинга у
иностранству

0425

413 6. Обавезе по емитованим хартијама од
вредности 0426



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

419 7. Остале дугорочне обавезе 0427

49 (део), осим 498 и 495 (део) III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0428 17 7.871

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0429 18 11.422 11.494 2.997

495 (део) Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ
ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ 0430

 

Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 +
0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453
+ 0454)

0431 105.234 115.558 107.450

467 I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 0432

42, осим 427
II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437
+ 0438 + 0439 + 0440)

0433 19 17.290 18.434 21.011

420 (део) и 421 (део)
1. Обавезе по основу кредита према
матичном, зависним и осталим
повезаним лицима у земљи

0434

420 (део) и 421 (део)
2. Обавезе по основу кредита према
матичном, зависним и осталим
повезаним лицима у иностранству

0435

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429
(део)

3. Обавезе по основу кредита и зајмова
од лица која нису домаће банке 0436

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429
(део)

4. Обавезе по основу кредита од
домаћих банака 0437 19 17.290 18.434 21.011

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) 5. Кредити, зајмови и обавезе из
иностранства 0438

426 6. Обавезе по краткорочним хартијама
од вредности 0439

428 7. Обавезе по основу финансијских
деривата 0440

430 III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ 0441 20 4.225 3.905 6.882

43, осим 430 IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 +
0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) 0442 73.343 74.469 60.357

431 и 433
1. Обавезе према добављачима -
матична, зависна правна лица и остала
повезана лица у земљи

0443

432 и 434
2. Обавезе према добављачима -
матична, зависна правна лица и остала
повезана лица у иностранству

0444

435 3. Обавезе према добављачима у
земљи 0445 21 73.343 74.469 60.357

436 4. Обавезе према добављачима у
иностранству 0446

439 (део) 5. Обавезе по меницама 0447

439 (део) 6. Остале обавезе из пословања 0448

44,45,46, осим 467, 47 и 48 V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
(0450 + 0451 + 0452) 0449 10.376 12.700 14.567





Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07181655 Шифра делатности 3811 ПИБ 101109285

Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE I PIJACA KOMUNALAC, ČAČAK

Седиште ЧАЧАК, НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 42

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 +
1009 - 1010 + 1011 + 1012) 1001 27 470.293 428.863

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) 1002

600, 602 и 604 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1003

601, 603 и 605 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту 1004

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1006 + 1007) 1005 422.216 391.658

610, 612 и 614 1. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту 1006 27 422.216 391.658

611, 613 и 615 2. Приходи од продаје производа и услуга на
иностраном тржишту 1007

62 III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1008

630 IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ
И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА 1009

631 V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И
ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА 1010

64 и 65 VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1011 27 48.077 37.205

68, осим 683, 685 и 686 VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) 1012

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 +
1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) 1013 473.665 437.392

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1014

51 II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1015 28 44.400 41.903

52 III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ
ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) 1016 271.161 249.688

520 1. Трошкови зарада и накнада зарада 1017 28 181.218 157.411

521 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и
накнаде зарада 1018 28 30.173 26.209

52 осим 520 и 521 3. Остали лични расходи и накнаде 1019 28 59.770 66.068

540 IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1020 28 24.705 24.787

58, осим 583, 585 и 586 V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) 1021 28 1.357

53 VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1022 28 87.821 91.867

54, осим 540 VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА 1023 28 15.582 3.578

55 VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1024 28 28.639 25.569



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 1025

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 1026 3.372 8.529

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 +
1030 + 1031) 1027 29 8.543 10.190

660 и 661
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ
ЛИЦИМА

1028

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА 1029 29 8.542 10.182

663 и 664 III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 1030 29 1 8

665 и 669 IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 1031

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 +
1035 + 1036) 1032 30 1.795 1.054

560 и 561
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ
ЛИЦИМА

1033

562 II. РАСХОДИ КАМАТА 1034 30 1.794 1.054

563 и 564 III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 1035 30 1

565 и 569 IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 1036

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥
0 1037 6.748 9.136

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥
0 1038

683, 685 и 686
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ
ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1039 31 8.555 8.907

583, 585 и 586
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ
ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1040 32 15.419 2.115

67 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1041 33 9.294 3.705

57 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1042 34 5.018 1.860

Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 +
1041) 1043 496.685 451.665

Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 +
1042) 1044 495.897 442.421

М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 1045 788 9.244

Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 1046

69-59

Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО
ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ
ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ
РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1047 35 2.243

59- 69

О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО
ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ
ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ
РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1048 35 6.911

П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 +
1047 - 1048) ≥ 0 1049 3.031 2.333































































Peny6nara Cp6uja
IPAA TIAqAK
fpa4crco nehe
Epoj: 06-6712022-III
16. uaj 2022. roAr4He
IIAI{AK

CKI/IIIIITI,IHA TPMA TIATIKA

Ha ocHoBy tulaua 46. 3ar<ona o roranHoj caMolrrpaBu (,,Cl.rnacnax PC"
6p.12912007,8312014 - Ap. 3aKoH u 10112016 - Ap. 3aKoH , 4712018 rz 1 1 ll202l - ,up. :axou) u
trraHa 84. Craryra rpaAa rla.rxa (,,Cn. nucr rpa,qa r{aqKa" 6p.6120L9),

Ipa4crco nehe rpa4a r{a.rxa, Ha ce.4Hlrulr o4pxaHoj 16. naaja 2022. ro,4r{He, yrBp4rrno
je

rrPEAJrOf
oAJryKE O AABABT/ CAIJTACHOCTT.T HA OAJryKy HAI3OPHOT OAEOPA

JKII,,KOMyHAJIATI" TIATIAK Ep. 173t3 OA29. AIIPI4JIA 2022. TOAI4HE

rra [peAnaxe CryururraHrz Aa AoHece

oIJryKy
o AABArby CATJTACHOCTT4 HA OAJryKy HAI3OPHOT OAEOPA

JKTT,,KOMyHAJIAU" rrAqAK Ep. 173t3 O[\29. AIPI4JIA 2022. IOAI.IHE

y rercry roju je AocraBJleH o46opHvqrEMa 3a ceAHplrly Cxyururuue.

I4:eecru,[au Ha celHnqr.r Cixynrrrr]rHe je ,lp flerap flonauonirh, ,lnperrop JKII
,.KolryHalau" r{a.{aK.

IIPEACEAH14K
TPAACKO| BEhA
Mu,ryn,IrornWO

tlj
,\,L "



Ha ocnony qJraHa 54. Craryrarp4a r{aqra (,,C;r.riucr rpaAa r{aqKa" 6p. 612}l\ u
qJIaHa 31. Ogryxe o ycrnafllBalry ocHLIBarrKor aKTa JasHor KoMyHanHor npeAy3eha ea
oApxaBalbe .Ixcrohe kr ll.Ea\a ,,Kouyna-naq" r{aqax ca 3arouonr o januuM npeAy3ehuua
(,,Cn. rncr fpaAa rlaqKa" 6p.22120t6),

Cryluruua rpa4a r{a.rxa" Ha cclHr{rlrz ogpxrauoj
4oue:ra je

2022. ro.U4He,

oAJryKy
O AABABy CAUIACHOCTI,I HA OAJIyKy HAI3OPHOI OAEOPA

JKII,,KOMyHAJIAU" TIAqAK Ep. 173t3 OA29. AIIPI4JIA 2022. IOAIIHE

I

AAJE CE CAIIACHOCT rra Oa,ryrcy o pacrroJre;ru go6nri.r JKfl ."Kouygaraq"
t{a.{ax. xoji, je AoHeo Hag:opnrl o;16op JKll ..KorryHaJraq" r{auax, Ha celH}rur.r ogpxrauo.i
29. anpnla 2A22. roluHe, 6p.17313.

il

Oey o4,ryry o6jaeNru y ..Clyx6eHoNr nr4cry rpa.4a t{a.rKa".

CKYfIIIITI{HA f PAAA IIAIIKA
Epoj:

IIPEACEAHI4K
Crcyuruuane rpaAa r{aqKa

llrop Tpu{yuonuh



lggttlKpqYH A0H0 il P E0Y5E[ e

ffi(ptlJtyt fAnAuHr.rnone Tecne 42 gqyor
Teryfiu paqynil:
llouroncfia'uT€AHoHltUA: g0O-qq245g01010t2-t9
\aqntcro isaura: 155-lg7-31
6aura flnrecn : 160-115g05*61
KonroKr:
llesrpana:
\acrofio:

557-82-02: 557-82-0J;
557-55-60

direkcija@komunalac.co.rs www. komunalac. co.rs
, .'^ ri ,'bpoJi .:, r'i -

flaryn : 2 9. 0 4 .2022.r o tune [*i1:,'; '""; ':;l:'

nYlC fi l-' I ri ;-1's': *' *i Al{

llpe4rr'rer:: flocrana o.qrryKa Hagsopnor o46opa JKrl,,KonnyHararl..ga.raK, paAH rfaBaFrracarnacHOCTH:

Y npr'r-uory ronHca paAH AaBarba carJracHocrr.r rocTaB,EaMo Bant cre4eha ax,ra:

-I4sneruraja o no.r9:1pl JK[I,,Kolryuaraq,,r{aq ax sa 2027.roAr.iHy xoju je ycnojno
Ha,usopHra o16op JKrl"KorrayHanaq"r{a.rax Ha ceArr.rqu o.qpxraHoj2 9.04.z02z.roABiHe no^6pojeml7 3 /2 y:l tr{sneruraj He:awrcHor peBlrsopa;

-I'lsneurraj o paAy 
llasopHor oAdopa JI(I1,'KouyHaraq,, LJa.rax xoju je ycrojuo

Ha.4sopHr{ oa6op JKrl"KouyHa,rau".{a.{aK rra ceri{Hrlu o"4pxrauoj2 9.04.2022.r.orr.r}re noA6pojevl73l2-l;

-O^nyxy o pacnoAen w Eoluru 6p. I 7 3 I 3 o x 29 .A 4.2022.r o Aune ;

,{ocrauiru:
-Ipa4crom rehy;
-fpaacxoj yrpaBr{ 3a.rroxaJrHr{ r.r eKoHoMcxu pa:noj;
-aJa

|PAA tIAr{AK

|PA/ICKOM BETy

|PAACKOJ ytrPABH 34. JIOKAIHU?4
EKOI{OMCKI{ PA3BOJ

fIF!6'ilftiIHC): ?n ti' tnl?

qA

!l

,qIrpeKTop

*



JKfI "Kouynarau" gaqax
Epoj:17313

.{aryrvr: 29. 04. 2022. roAr.rue

Ha ocuory rIJraHa 44. taqxa 9) oaryre o ycxnalr,rBarby oculrBaqKor aKTa Jannor Korvryr{aJrgor
upe4yseha 3a oApxaBarbe rrrrcrohe n unjaqa ,.Kouyna-rar1', rfa.rax ca 3arosoM o jannzrvr
npe4ysehuua (o'Cl. rrrcr rpa.Ua rlauxa, 6poj 2212016), Ha4sopnr,r o46op JKII ,oKouyuanaq,;rla.rar
Ha ceAHlrulr ogpxauoj 29.04.2022. roAlrue AoHeo je cne4ehy

oAnyKy
O pacuo4errw Eo1urn octnapenoj y replro.{y rocrroBarsa oa 01 .01.2021. ro.q}r}re ao 31. 122O2l.
rolr{He.

Oc;rapena ao6r'rt y LI3Hocy or 1.901.802,17 nwuapapacnopelyje ce raKo Aa ce 800/o Esgoc av1rur
r.52r.441,73 gvuapayrrrrarr y 6yrJer rpaga tlaura, y Crnaay.u-onry*orra o 6yrJery rpaaa.

flpeocta-uu LI3Hoc Ao6nru oA 380.360,44 Aunapa pacnopelyje ce raro .(a ce lrsBpmlr norprahe
ry6urxa rae panzjm ro,qlrua.

Oanyry,qocraBr.rrr.r Ha carlagHocr ocullBany.

,{ocranura:
- IpaAcroru Behy rpaaa ga.ma
-,{zperropy
- panyHoBoAcrBy
- apxrBa Ha4sopnor o46opa

!l


