
Образац бр.12

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из
програма пословања за период 01.01.2019. до 31.03.2019.

I Основни статусни подаци

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Комуналне услуге“
Седиште: Алексинац
Претежна делатност: 3811
Матични број: 20274328
ПИБ: 104937224
Надлежни државни орган: Јединица локалне самоуправе – Министарство привреде
Делатности јавног предузећа: Претежна делатност предузећа је сакупљање отпада који није
опасан.  Поред  ове  делатности  предузеће  има  регистровано  још  шеснаест  делатности  а
обавља још седам делатности поред основне делатности и то: услуге одржавања сметлишта,
одржавање хигијене јавних површина, пијачне услуге, погребне услуге, одржавање јавних
зелених површина, услуге збрињавања паса луталица и балирање пет амбалаже. Надзорни
одбор је усвојио програм пословања за 2019.годину дана 29.11.2018.године бр.1868 на који
је  Скупштина  општине  Алексинац  дала  сагласност  на  седници  од   24.12.2018.године
бр.020-275. 

II Образложење пословања

1.Биланс  успеха  –  Пословни,  финансијски  и  остали  приходи  су  испод планираних  и
реализовани су са 81% у односу на планиране. Пословни, финансијски и остали расходи су
испод планираних и реализовани су са 67%.

2.Биланс стања –  Актива предузећа анализира се у кумулативним износима и  испод је
планираних са 87%. Извори средстава остварени су са  87% у односу на планиране.

3.Извештај  о  токовима  готовине  –  Токови  готовине  су  на  нивоу  74% у  односу  на
планиране и показују негативну тенденцију.

4.Трошкови  запослених  –  Зараде  запослених  су  33%  испод  планираних  из  разлога
ограничења броја запослених у јавном сектору  и задржавања зарада на нивоу новембра
2014.године умањених за 5%, због важећих закона у применим и испод минималних зарада
су  за  35% запослених,  који  се  дотирају  до минималне  зараде,  а  19% запослених су  на
минималној заради.

5.Динамика запослених – Број запослених је мањи за два запослена  на крају овог квартала у
односу на крај претходног квартала.

6.Кретање цена производа и услуга –  Цене комуналних услуга нису мењане од децембра
2012.године,  да би децембра 2017. биле смањене за 5%  и тако умањене су у примени од
01.01.2018.године, што експлицитно утиче на смањење укупног прихода предузећа.

7.Субвенције и остали приходи из буџета –  Предузеће не прима субвенције из буџета од
децембра 2012.године.



8.Средства за посебне намене – Реализоване су само две позиције, осталих 5 позиција није
реализовано у овом кварталу.

9.Готовина на крају периода – подаци су приказани у датој табели.

10.Извештај  о  инвестицијама  –  У  овом  кварталу  реализована је  једна инвестициона
активност на набавци самоходне ауточистилице у износу од 8.393.700,00 рсд.

11.Бруто  потраживања  предузећа  за  дате  кредите  –  Предузеће  нема  пословних
активности захтеваних овим обрасцем.

III Закључна разматрања и напомене

Из приложених табела евидентно је да се предузеће налази у стабилној зони пословања са
одличним пословним перформансама. Оцена бонитета је АА+.
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