РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД

ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГПРЕДУЗЕЋА КОМУНАЛАЦ
за период од 01.01.2018. до30.06.2018. године

Димитровград, октобар 2018

I.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Општина Димитровград
Балканска 2
183200
Димитровград
ПИБ: 101045378
Матични број: 06867804

II.

СПИСАКПРЕДУЗЕЋАЧИЈИЈЕОСНИВАЧЈЕДИНИЦАЛОКАЛНЕСАМОУПР
АВЕ:

1. Пословно име: ЈП „Комуналац“ Димитровград
Седиште: Димитровград, Балканска 30
Претежнаделатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Матичниброј: 07299974
ПИБ: 100610690

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА – ПРИКАЗПО ПРЕДУЗЕЋИМА
ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.до30.06. 2018. године
Табела 1.

у 000 динара

Ред.

Укупни приходи

Укупни расходи

Нето добитак

Јавно предузеће/друштво капитала
бр.
1

План

Реализација

План

Реализација

План

Реализација

ЈП „Комуналац“ Димитровград

161.310

121.749

155.655

108.967

5.655

12.782

УКУПНО

161.310

121.749

155.655

108.967

5.655

12.782
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Табела 2.

у 000 динара
Број запослених

Средства за зараде

задуженост

Јавно предузеће/друштво капитала

Стање на дан
План

1

Кредитна

(Бруто I)

Р.
бр.

Субвенције

ЈП „Комуналац“ Димитровград
УКУПНО

Реализација

План

Реализација 30.06.2018.

Реализација План

164

184 63.596.000,00 48.268.907,00

/

/

/

164

184 63.596.000,00 48.268.907,00

/

/

/

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Пословно име: ЈП „Комуналац“ Димитровград

Седиште: Димитровград, Балканска 30
Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Матични број: 07299974
ПИБ: 100610690
Програм пословања:
Решење о давању сагласности на програм пословања Јавно предузећа „Комуналац“
Димитровград за 2018. годинуса финансијским планом и ценовником услуга за 2018. годину
број 06-137/2017-17/19-8 донела је Скупштина Општине Димитровграда 21.12.2017. године.
Службени лист Општине Димитровград
Решење о давању сагласности на изнему програма пословања ЈП „Комуналац“
Димитровград за 2018. годину са финансијским планом за 2018. годину број 06-59/201817/24-12 од 15.06.2018.године.
Службени лист Општине Димитровград
Образложење одступања:
Предузећеостварујеприходе
и
у
потпуности
реализује
пословањепо
основупродајеводе,приходапо
основупружања
услугаводоводаиканализације,
гробљанскихуслуга,пијачнетаксе,чишћењаипрања
улица,зеленила,димњичарских
услуга,рециклаже(папира,пластике,стакла),услужних делатности, комуналне таксе
од граничног
прелаза, прихода од ВЦ-а, и украшавања града.Такође,
предузећеостварујеприходеипоследећимосновама:приходиодсудских
спорова,дотација(Националнаслужбазазапошљавање,Јавнирадови)и закупнина.
IV

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Ова Информација обухвата параметре о степену усклађености планираних и реализованих
активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивачОпштинаДимитровград,
и то:
1.

Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Димитровград;

Чланом 63.Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016) прописана
је обавеза јавних предузећа, чији је оснивач јединица локалне самоуправе, да достављања
тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма
надлежном органу јединице локалне самоуправе у року од 30 дана од дана истека
тромесечја.
Чланом 64. наведеног Закона прописана је обавеза надлежног органа јединице локалне
самоуправе да, на основу извештаја из члана 63., сачињава и доставља министарству
информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности у року од 60
дана од дана истека тромесечја.

У складу са наведеним одредбама, предузећа из надлежности ЈП Комуналац је
благовремено доставио извештаје о реализацији годишњег програма за период 01.01.30.06.2018. године.
Сви извештаји су достављени на обрасцима прописаним Правилником о oбрасцима
тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања
јавних предузећа („Службени гласник РС“, број 36/2016), уредно попуњени и одштампани,
употпуњени пропратним актом и одлуком надзорног одбора предузећа о усвајању, у складу
са Упутством Министарства привреде РС о начину достављања образаца тромесечних
извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних
предузећа број 110-00-72/2016-09 од 11. априла 2016. године.
У посматраном периоду нема значајнија одступања у пословању ЈП Комуналац,
Димитровград.
Прилог:
-

Образац 12 - Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности
из Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Димитровград за
период од 01.01.2017.године до 30.06.2018.године од 23.07.2018. године, са
образложењем одступања и одлуком Надзорног одбора предузећа о усвајању.

Образац 12

JП „Комуналац“ Димитровград

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период од 01.01.2018. до 30.06.2018.

Димитровград 13.10.2018. године

I.

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Комуналац“ Димитровград
Седиште: Димитровград, Балканска 30
Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Матични број: 07299974
ПИБ: 100610690
Надлежно министарство: Локална Самоуправа, Министарство Привреде
Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:
Основна делатност којом се предузеће бави је сакупљање, пречишћавање и
дистрибуцијаводе.Одданаоснивањадоданасзнатнојеповећанобимиврстапослова,
папоредосновнеделатностипредузећевршии
следеће:јавнахигијена;пијачнеуслуге;
уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина (зеленило);
гробљанскеи
димњичарскеуслуге;зоохигијенскаслужба;грађевинкепослове;услуге
трећим лицима
и друге комуналне услуге. Јавно предузећепоред ових активности
обављаи делатностикојенисуодопштегинтересаализакојеоснивачдајесагласност.
Годишњи/трогодишњи програм пословања:
Решење о давању сагласности на програм пословања Јавно предузећа „Комуналац“
Димитровград за 2018. годинуса финансијским планом и ценовником услуга за 2018.
годину број 06-137/2017-17/19-8 донела је Скупштина Општине Димитровграда
21.12.2017. године. - Службени лист Општине Димитровград
Решење о давању сагласности на изнему програма пословања ЈП „Комуналац“
Димитровград за 2018. годину са финансијским планом за 2018. годину број 0659/2018-17/24-12 од 15.06.2018.године. - Службени лист Општине Димитровград.
II.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузећеостварујеприходе
и
у
потпуности
реализује
пословањепо
основупродајеводе,приходапо
основупружања
услугаводоводаиканализације,
гробљанскихуслуга,пијачнетаксе,чишћењаипрања
улица,зеленила,димњичарских
услуга,рециклаже(папира,пластике,стакла),услужних делатности,
комуналне таксеод
граничног
прелаза,
приходаод
ВЦ-а,
и
украшавањаграда.Такође,
предузећеостварујеприходеипоследећимосновама:приходиодсудских
спорова,дотација(Националнаслужбазазапошљавање,Јавнирадови)и закупнина.

1. БИЛАНС УСПЕХА
Приходи из редовног пословања

АОП 1001 – Пословни приходи износе 120.864.446,36 динара за други квартал
АОП 1009 - Приходи од продаје производа и услуга, односе се за домаће тржиште АОП 1014 , у укупном износу од120.864.446,36динара, а састоје се од следећих ставки:
Продајаводе и одвоз смећа физичкимлицима(13.752.197,53); приходи одпродајеводе и
одвоз
смећаправнимлицима(2.670.301,18);
приходиодводоводаиканализације
(1.648.774,22);одгробљанскихуслуга
(1.493.150,00);
одчишћењаипрањаулица
и
одржавања
зеленила(6.581.812,65);оддимњичарскихуслуга(12.600,00);од
рециклаже(108.125,32);одуслужнихделатности (3.317.553,19); одкомуналнетаксе за
одржавање граничног прелаза(89.498.802,09); одВЦ-аграница(1.106.399,97); пијачне
таксе (150.609,87); паркинг такса (516.358,34); од зоохигијенске службе (7.762,00) у
динарима.
АОП-1017 - Другипословниприходисувезанизаприходеодзакупнина пословногпростора,
закупнине пијачногпростораи станова и износе за други квартал 798.052,81 динара.

Расходи из редовног пословања
АОП 1018 – Пословни расходи
(АОП 1023; АОП 1024; АОП 1025; АОП 1026; АОП 1027; АОП 1028; АОП 1029)
(у динарима)
Опис
01.01.-30.06.2018.
ТрошковиМатеријала
8.256.104,80
Трошковигориваиенергије
11.897.421,78
Трошковизарада,накнадазарадаиосталилични
68.630.428,18
расходи
Трошковипроизводнихуслуга
14.793.434,00
Трошковиамортизације
0,00
Нематеријалнитрошкови
5.390.282,06
Укупно
108.967.470,82
Трошкови материјалаукључују: грађевински материјал, водоводни материјал,
материјалза одржавањехигијенеи зеленилау граду,канцеларијскиматеријали др.
Трошкови производних
услуга сеодносенатрошкове:услугемањихивећихприватних
фирми,пттуслуге,услугетехничког
прегледавозилаипоправке
возила,
трошкови
огласа,проспектиипубликације,услугеконтролеи
истраживања
водеиуслугерегионалнедепоније, заштитенараду.

Нематеријални трошкови се састоје од следећих ставки:
Опис
Трошковиревизије,адвокатаи извршитеља

Услугепрограмераи здравственеуслуге
Трошковистручногобразовањаиусавршавањаи
стручнелитературеи твпретплате
Премијеосигурања
Трошковирепрезентације
Трошковибанкарскихуслуга
Трошковичланарина-Комдел,Фондвода,
Привредна комора Србије и Ниша
Порез на имовину, животна средина и оружја
Судски трошкови и таксе

АОП 1030 – Пословни добитак износи 12.782.000,00 динара за други квартал
АОП 1030 – Финансијски приходи
АОП-1038- Приходи од камата (од трећих лица) износе 36.000,00 динара за други
квартал
АОП 1040 – Финансијски расходи
АОП 1046 - Расходи камата (према трећим лицима) износе 2.000,00 динара за други
квартал
АОП 1047- Негативне курсне разлике износе 2.000,00 динара за извештајни квартал
АОП 1048 – Добитак из финансирања износи 33.000,00динара за први квартал
АОП 1051- Расходи од обезвређивања потраживања од домаћих купаца у износу од
33.489,36 динара нису планирани у овом кварталу, међутим крос судске пресуде смо морали
да спроведемо ове трошкове. Они су планирани у последњем кварталу, те годишње
одступање ових трошкове сигурно неће бити пробијено.
АОП 1052 - Остали приходи у износу 767.000,00 динара се односе на:
Опис
Приходиодказнирадника
Приходиоднаплатетрошковаизвршења
Приходи од судских спорова
АОП-1053 - Остали расходи у износу од 701.000,00 динара су следећи:
Накнадаштететрећимлицима
Хуманитарна помоћ и спонзорство
Трошкови извршног поступка

АОП 1054 – Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 12.848.000,00
динара за други квартал.

АОП 1057 – Расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих
година, односе се на касније установљене грешке које нису материјално значајне и
износе 73.820,65 динара.
АОП 1058 – Добитак пре опорезивања износи 12.775.000,00 динара за други квартал
АОП 1060 – Порески расход периода износи 1.916.000,00 динара за други квартал
АОП 1062 – Одложени порески приходи периода износе 1.895.000,00 динара за други
квартал
АОП 1064 – Нето добитак износи 12.754.000,00 динара за други квартал
2. БИЛАНС СТАЊА
АКТИВА
АОП 002 – Стална имовина
AOП-010 - Некретнине,постројењаи опрема(основнасредства) износе
543.086.000,00 динара.
Основна средства обухватају земљиште, грађевинске објекте,постројења и
опрему,каои основнасредствау припреми и улагање на туђим некретнинама.
Признавање вредности некретнина, постројења и опреме врши се у складу са изменама
одељка 17 МСФИ за МСП, односно у складу са пар. 17.15Б-Д МСФИ за МСП.
Након што се признају као средство некретнине, постројења и опрема чија се фер вредностм
оже
поуздано
одмерити,
књиже
се
по
ревалоризованом
износу,
који
представља њихову фер вредност надатум ревалоризације умањену за укупан износ
исправки. Ревалоризација се врши довољно редовно, како би се обезбедило да
секњиговодствена вредност битно не разликује од вредности до које би седошло
коришћењем фер вредност на крају извештајног периода.
Добици или губици који се јављају приликом продаје или расходовања некретнина и
опреме, признају се у корист или на терет извештаја о укупном резултату, у оквиру осталих
пословних прихода или осталих пословних расхода.
Накнадни издатак који се односи на некретнину, постројење и опрему након његове набавке
или завршетка, увећава вредност средства ако испуњава услове да се призна као стално
средство.Накнадни издатак који не задовољава претходне услове исказује се као трошак
пословања у периоду у којем је настао.
Трошкови свакодневног сервисирања и одржавања некретнина, постројења и опреме
признају се као расход периода када су ти трошкови настали. Изузетно, важнији резервни
делови и помоћна опрема сматрају се некретнинама, постројењима и опремом и могу се
капиталисати:
-

када ЈП „Комуналац“ Димитровград очекује да ће их користити дуже од једног
обрачунског периода,
ако се ти резервни делови и опрема за сервисирање могу користити само у вези са
ставком некретнина, постројења и опреме која је већ призната у књигама и
ако имају значајну вредност.

Отписивање некретнина, постројења и опреме врши се применом пропорционалне
методе којом се вредност средстава у потпуности отписује током процењеног века
употребе.
Средствакојаимајунеограниченикориснивекупотребе(земљиште)
неподлежу
амортизацији.
АОП 042 – Одложена пореска средства укупно износе 8.595.000,00 динара за први
квартал
АОП 043– Обртна имовина
АOП
044
Залихематеријала,
резервнихделоваиситногалатаиинвентарасједнократним
отписомпроцењују
сепонабавнојвредности,
односноценикоштања.Набавнавредност
укључујевредностпофактуридобављача,
транспортне
трошковеидругезависне
трошковенабавке. Износ залиха у другом кварталу износи: 32.630.000,00 динара
Позиција залиха одступа од планираног, због набавке новог ситног инвентара, као и
спремљеног материјала који ће бити коришћен у следећем кварталу.
Обрачунизлазазалихасе вршипо методупросечнихцена.
АОП 051 - Потраживања по основу продаје
(ухиљадамадинара)
Опис
30.06.2018.
Купциу земљи
55.483
Исправкавредностикупаца у
34.189
земљи
Свега
21.294
АОП 059 - Потраживања из специфичних послова износе 133.311,00 динара и односе
се на потраживања од мобилних оператера за месечне приходе од паркинга који се
наплаћују преко СМС порука.
АОП 060- Друга потраживања односе се на потраживања за накнаде зараде које се
рефундирају ( боловање преко 30 дана, породиљско боловање ), као и потраживања од
запослених по основу зајма и мањкова и износе 2.939.316,00 дин.
АОП 062 - Краткорочни финансијски пласмани се односе на дату краткорочну
позајмицу правним лицима у износу од 236.000,00 динара.
АОП 068 - Готовински еквиваленти и готовина је износ средстава по текућим рачунима,
главној и помоћној благајни који износе 2.842.322,00 динара на дан 30.06.2018. године.
АОП 070 - Активна временска разграничења се односе на унапред плаћене премије
осигурања у износу од 552.420,00 динара.
АОП 071– Укупна Актива износи 612.536.000,00 динара.
Пасива

АОП 0401– Капитал износи 392.098.000,00 динара а састоји се од:
АОП 0402 - Основни капитал је Државни капитал, односно капитал Локалне самоуправе
који износ 67.728.162.000,00 динара.
АОП 0414 - Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне
имовине, некретнина, постројења и опреме износе 75.907.792,00 динара.
АОП 0417 - Нераспоређени добитак се састоји од:
- Нераспоређени добитак ранијих година – 235.708.000,00 дин.
-

Нераспоређени допитак текуће године

- 12.754.000,00 дин.

АОП 0442– Краткорочне обавезе
АОП 0443 - Краткорочне финансијске обавезе се односе на остале краткорочне
финансијске обавезе а везане су за таксе за употребљену и испуштену воду у износу од
93.000,00 динара
АОП 0451 - Обавезе из пословања се састоје од следећих ставки:
(у хиљадама динара)
Опис
Добављачиу земљи
Добављачиу земљизаосновнасредства
Укупно

30.06.2018.
12.403.811,00
3.042.650,00
15.446.461,00

АОП 0459 - Остале краткорочне обавезе у износу од 7.628,00 динара.
АОП 0460; АОП 0461 и АОП 0462 - Обавезе по основу пореза на додату вредност, обавезе
за остале порезе , доприносе и друге дажбине и пасивна временска разграничења се састоје
од следећих ставки:
(у хиљадама динара)
Опис
30.06.2018.
ОбавезезаПДВпоосновуразлике
2.435
Обавезезапорезизрезултата
- 5.539
Обавезезапорезнаимовину и накнада за заштиту и
152
унапређење животне средине
Осталеобавезезапорези другедажбине
- 177
Примљенедонацијезаинвестиције
208.020
Укупно
204.891
АОП 0464– Укупна Пасива износи 612.536.000,00 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

АОП 3001– Приливи готовине из пословних активности- укупно 65.469.807,00 дин.
АОП 3002 - Продаја и примљени аванси исказују се подаци о приливу готовине по
основу наплаћених потраживања од купаца у току обрачунског периода и примљени аванси.
Приходи од продаје (групе 60 и 61) у бруто билансу, увећани за припадајући ПДВ, умањени
за повећање група 20, 21 и смањење рачуна 430 или увећани за смањење група 20, 21 и
повећање рачуна 430, а у другом кварталу износи 155.988.116,00динара.
АОП 3003 - Примљене камате из пословних активности. Добијају се од дела рачуна
660 и 661 који се односи на камате и рачуна 662 умањен за повећање рачуна 220 или увећан
за смањење рачуна 220 који се односи на камате из пословних активности. У нашем
кварталу износ је 36.395,00 динара.
АОП 3004 -Остали приливи из редовног пословања се добија као збир са потражних
рачуна групе 65 и 64, коригован за разлику стања на крају периода и почетног стања на
рачунима потраживања, по основу којих су утврђени ови приходи на рачунима 221, 222,
229. У другом кварталу овај износ је 1.396.063,00 динара.
АОП 3005– Одливи готовине из пословних активности
АОП 3006 - Исплате добављачима и дати аванси. Израчунавамо сабирањем дуговног
промета рачуна 431 до 439 и дуговног промета са рачуна 150, кориговавано за потражни
салдо рачуна 439. У овом кварталу износи 60.104.828,00 динара.
АОП 3007 - Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи исказује се износ
исплаћених у бруто износу, а добијамо сабирањем дуговних промета на рачуну групе 45обавезе по основу зарада и накнада зарада. У другом кварталу износ је 67.119.568,00 динара.
АОП 3008 - Плаћене камате. Део рачуна 560 и 561 који се односи на камате и рачуна
562 увећан за смањење рачуна 460 , односно умањен за повећање рачуна 460. У овом
кварталу износи 1.635,00 динара.
АОП 3009 - Порез на добитак, исказује се износ плаћених аконтација пореза на добит
у току обрачунског периода и по коначном обрачуну за претходну годину, умањених за
извршене повраћаје у току обрачунског периода. Овај податак је евидентиран као дуговни
промет на рачуну 481, а износи 7.094.949,00 динара.
АОП 3010 - Одливи по основу осталих јавних прихода исказују се износи исплата у
току обрачунског периода по основу акциза, ПДВ-а и осталих пореза, царина и других
дажбина. Дуговни промет групе 47, умањен за претходни ПДВ (група 27) и дуговни промет
групе 48 (осим 481) по основу исплата пореза, акциза и царина. У нашем другом кварталу
овај износ је 30.785.201,00 динара.
АОП 3012– Нето одлив готовине из пословних активности добијамо као разлику АОП-а
3005 и Аоп-а 3001, те добијамо износ од 7.685.607,00 динара.
АОП 3013– Приливи готовине из активности инвестирања у овом кварталу износе
255.921,00 динара
АОП 3019– Одливи готовине из активности инвестирања
АОП 3021 -Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава и износ је 14.984.743,00 динара.

АОП 3022 - Остали финансијски оласмани ( нето одливи) – Овај износ се добија као
позитивна разлика стања на крају и на почетку периода рачуна од 043 до 046 и 048, и рачуна
од 230 до 236 и 238. У другом кварталу овај износ је 236.000,00 динара.
АОП 3024 – Нето одлив готовине из активности инвестирања се добија као разлика
АОП-а 3019 и АОП-а 3013, која износи 14.728.822,00 динара.
АОП 3040 – Свега прилив готовине добијамо сабирањем АОП-а 3001,3013 и 3025, те
износ је 157.676.495,00 динара.
АОП 3041 – Свега одлив готовине добијамо сабирањем АОП-а 3005, 3019 и 3031, те износ
је 180.090.924,00 динара.
АОП 3043 – Нето одлив готовине добијамо као разлику АОП-а 3041 и АОП-а 3040, те
нето одлив готовине износи 22.414.429,00 динара.
АОП 3044 – Готовина на почетку обрачунског периода, односно на дан 31.12.2017. је
износила 25.257.748,00 динара.
АОП 3047 – Готовина на крају обрачунског периода, односно на дан 30.06.2018. износи
2.842.322,00 динара.
4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
Табела трошкова запослених је у границама планираних средстава дефинисаних Програмом
пословања. Постоји прекорачење у ставци Број запослених на одређено време, због
примања замена на места запослених који су привремено одсутни. Одступање постоји и у
ставци Накнаде трошкова и дневница на службеном путу због превоза локалних
функционера по Уговору о пословно техничкој сарадњи са Општином, као и због Одлука
Надзорног одбора о превозу других установа и спортских клубова, међутим у укупном
планираном годишњем износу, не би требало бити прекорачења.
5.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У делу запослених на неодређено време, имамо умањење од једног запосленог због смрти
запосленог. Пријем на одређено време од 13 запослених је настао због примања замена на
места запослених који су привремено одсутни.
6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
Цене производа и услуга су дефинисане усвајањем Програма пословања. Сходно
смерницама за израду годишњег програма пословања за 2018.годину, цене услуга ЈП
„Комуналац“ увећане су за 2,7%, а на основу пројектоване инфлације за 2018. годину у
односу на 2017. годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирана су средства од 21.700.000,00 динара, као приход од извођења радова преко
добијања јавних набавки и одржавања хигијене и зеленила у граду, међутим, јавне набавке у
овом кварталу нису расписиване од стране општине Димитровград, те самим тим нисмо ни
могли испунити планиран приход, који у другом кварталу износи 3.043.127,00 дин.
8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Утрошена средства су у границама планираних износа, односно нису прекорачена ни у
једној ставци.
9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА
III.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу прегледа свих параметара у овом кварталном извештају, можемо доћи до
закључка, да ЈП „Комуналац“ Димитровград послује ликвидно са позитивним тенденцијама
у пословању и улагању у основна средства.

Датум ,23.07.2018.

_______________
Потпис и печат

