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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ 

 

Предузеће "ЈКП Грделица", ул.Речица бр.5 је основано Одлуком Скупштине Општине 

Лесковац (06-5/94-01 од 28.07.1994. године) о оснивању јавно комуналног предузећа „Грделица“ у 

Грделици, као предузеће које послује ради обезбеђивања услова за снабдевање водом за пиће 

крајњих корисника и пружања услуга пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода. 

 

Поверену делатност ЈКП "Грделица" из Грделице обавља на територији MЗ Предејане, МЗ 

Грделица и околних насеља. 

 

I – ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ 
 

Јавно комунално предузеће ''Грделица'' Грделица је основано ради обезбеђивања трајног 

обављања делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника 

производа и услуга, а посебно:  

- Ради обављања комуналне делатности, снабдевања водом за пиће, пречишћавање и одвођење 

атмосферских и отпадних вода,  за насељено место Грделица са околним насељеним местима; 

            -  Ради одржавања чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених 

површина, одвођење отпадних вода и одржавање сливника, јавних чесми и фонтана Јавно комунално 

предузеће „Грделица“ из Грделице обавља и за насељено место Предејане; 

             -  Комуналну делатност одржавања јавних зелених површина у делу инвестиционог 

одржавања која се односи на производњу и постављање мобилијара као и производња цветног садног 

материјала Јавно комунално предузеће „Грделица“ из Грделице обавља на целој територији града 

Лесковца; 

- Пружање пијачних услуга и одржавање пијаце, као и вршење димничарских услуга ЈКП 

„Грделица“ из Грделице обавља у насељеним местима Грделица и Предејане; 

              - Чишћење и уређење јаркова, рингола пропуста и других делова за одводњавање пута, 

кошење траве и уређивање зелених површина на путу и земљишном појасу, као и поткресивање 

грана дрвећа које се налазе на путу и слободном простору од 4,5 метара и ометају саобраћај, 

чишћење снега, и леда са површина јавне намене и коловоза пута, ископавање, насипање, 

нивелисање терена, ископ канала као део комуналне делатности одржавања улица и путева које се 

обављају на територији Грделице и Предејана; 

 

Делатност Предузећа је: 

- 36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде 

- Осим наведене претежне делатности Јавно комунално предузеће „Грделица“ ће се бавити и 

другим делатностима и то: 

- 37.00 уклањање отпадних вода, 

- 43.22 постављање водоводних , канализационих, грејних и климатизационих система, 

- 43.39 остали завршни радови у грађевинарству 

- 46.76 трговина на велико и мало осталим полупроизводима, 

- Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина, 

- Остале пољопривредне услуге, 

- 47.80 трговина на мало на тезгама и пијацама, 

- 47.78 остала трговина на мало у специјализованим продавницама, 

- 81.22 услуге осталог чишћења зграде и опреме, 

- 38.11 скупљањеотпадакојинијеопасан, 
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- 38.21 одлагање отпада који није опасан, 

- 96.03 погребне и сродне делатности,  

- 011   гајење једногодишњих и двогодишњих биљака, 

- 46.73 трговина на велико дрветом , грађевинским материјалом и санитарном опремом, 

- 46.74 трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и 

прибором за грејање, 

- 471    трговина на мало у неспецијализованим продавницама, 

- 45.20 одржавање и поправка моторних возила, 

- Делатност производње металних и дрвених мобилијара (клупе,љуљашке,клацкалице,  

тобогани и др.), и производа од дрвета, 

- Рециклажа ПЕТ амбалаже 

- Димничарске услуге, 

- Зимско одржавање улица и тротоара, 

- 81.29.Услуге осталог чишћења, 

- 81.30 Услуге осталог чишћења и одржавања околине, 

- 43.12 Припрема градилишта, 

- 31.01 производња намештаја за пословне и продајне просторе; 

Обухвата производњу намештаја било које врсте, од било каквог материјала, за било који 

простор, и у било коју сврху. 

- 42.21 Изградња цевовода; 

Обухвата изградњу цевовода за транспортовање течности и изградњу међусобно повезаних 

зграда и грађевина које чине саставни део тог система. 

- 43.1 Рушење и припремање градилишта; 

Обухвата припремање градилишта за касније обављање грађевинске активности и укључује 

претходно уклањање постојећих објеката. 

- 43.3 завршни грађевинско занатски радови.            .   

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању 

претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. 

О промени делатности Предузећа, као и о обављању других делатности које служе обављању 

претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.      

ЈКП“Грделица“ – Грделица пословање уређује позитивним законским прописима којима се 

уређује начин рада и пословања, нарочито следећим прописима: 

- Закон о раду, 

- Закон о јавим предузећима, 

- Закон о комуналним делатностима, 

- Закон о јавној својини,  

- Закон о водама, 

- Закон о рачуноводству, 

- Закон о јавним набавкама, 

- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, 

- Закон о облигационим односима , 

- Закон о парничном поступку, 

- Закон о експропријацији, 

- Закон о безбедности и здрављу на раду,   

- Закон о планирању и изградњи, 

- Закона о Агенцији за борбу против корупције,  
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- Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, 

- Закона о заштити података о личности и Закона о заштити узбуњивача, 

- Закон о спречавању злостављања на раду и у вези са радом, 

- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада, 

- Уредба о забрани запошљавања у јавном сектору,  

- Одлука о усклађивању одлуке о оснивању ЈКП “Грделица“ – Грделица, 

- Колективни уговор код послодавца ЈКП „Грделица“ Грделица, 

- Статут ЈКП „Грделица“ Грделица, 

- Правилник о организацији и систематизацији послова у ЈКП „Грделица“ Грделица, 

- Правилник о условима и начину коришћења службених возила, 

- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке код ЈКП „Грделица“, 

- Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању   

књиговодственог стања са стварним стањем, 

- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама, 

- Правилник о условима и начинима коришћења мобилних телефона, 

- Правилник о трошковима рекламе и пропаганде и трошковима репрезентације, 

- Акт о процени ризика на радном месту, 

- Правилник о средствима личне заштите на раду и заштитној опреми,  

-Одлука о водоводу на територији Града Лесковца, 

-Одлука о канализацији на територији Града Лесковца, 

-Правилник о водоводу. 

 

ПРЕГЛЕД РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

Радно место Име  директора 

-Број и датум решења о 

именовању, 

-Период на који су именовани 

Директор Јовић Зоран 
- 06-5/15-I од 08.09.2015.год. 

-Четири године 

Технички директор Тасић Ненад  

   
 

НАДЗОРНИ ОДБОР 

Чланови Надзорног одбора Име и презиме 

-Број и датум решења о именовању, 

-Период на који су именовани 

 

Председник НО Братислав Нешић 
Бр. 06-5/17-I од 12.09.2017.год. 

Четири године 

Члан НО Станиша Ристић 
Бр. 06-5/17-I од 12.09.2017.год. 

Четири године 

Члан НО Ненад Тасић 
Бр. 06-5/17-I од 12.09.2017.год. 

Четири године 
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ОСТВАРИВАЊЕ ОСНОВНЕ ФУНКЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОРГАНИЗОВАНО ЈКП 

„ГРДЕЛИЦА“ 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

  

ВОДОВОД 

 

ЈКП „Грделица“ врши снабдевање грађана и привреде водом за пиће и техничку употребу са 

водозахвата у селу Градишту тиролског типа одакле се гравитационо транспортује до постројења за 

пречишћавања воде. Обзиром да се ради о пречишћавању речне воде поступак пречишћавања је 

следећи: 

- Флокулација, таложење воде уз помоћ додавања коагуланата, 

- Филтрирање воде преко брзих пешчаних филтера, 

- Дезинфекција воде. 

Вода се након третмана на постројењу транспортује мрежом у дужини од 12 км до резервоара 2 

x 250 мᶾ и још три резервоара капацитета око 120 мᶾ. 

Осим становника Грделице водом се снабдевају још 13 околних села са махалама. 

Постројење за прераду воде у Градишту пуштено је у рад 1975. године, а пројектовано је за прераду 

40 лит/сек али се из Рупске реке може обезбедити и до 75 лит/сек. На главном доводу од постројења 

према Грделици не постоје деонице на којима је умањена пропусна моћ цевовода.  

 

На систему постоји 3.479 прикључака, 15 хидраната и 10 јавних чесми, а све то на разводној 

мрежи у дужини од око 60 км. 

У напред наведеном периоду радници водовода имали су 414 интервенција на водоводној 

мрежи на профилима од Ø ½ - Ø 200 мм. 

Урађена су 4 нова прикључка на водоводној мрежи и 2 издвајања водомера у домаћинству. 

Рад по налогу 271 интервенција у оквиру одржавања водовода и канализације. 

Урађена је замена водоводног црева Ø 63 у С.Грделици у дужини од 40 м. 

Урађена је замена водоводног црева Ø ¾ у селу Тупаловцу у дужини од 161 м. 

У истом периоду су урађене 12 замене механизма и 3 стакла на водомерима разних профила. 

 

Током периода од 01.01.-30.09.2018. год. праћена је хигијенска исправност воде за пиће у 

Грделици и околним местима. Стручна лица ЗЗЈЗ Лесковац вршила су узорковања и физичко-

хемијске и бактериолошке анализе воде за пиће и то 22 испитивања квалитета воде, од тога 22 

узорака сирове воде и 66 узорака из мреже. Микробиолошка исправност је утврђена у 100% 

контролисаних узорака а физичко-хемијска анализа у 94% контролисаних узорака. Узрок физичко-

хемијске неисправности у 6 узорака (2 пута по 3 узорака) воде за пиће из водоводне мреже је 

повећана мутноћа узрокована обилним падавинама у марту и јулу месецу. Дана 25.07.2018. године 

услед обилних падавина дошло је огромног повећања нивоа Рупске реке која због дужина слива и 

конфригурације терена спада у бујичне реке. На једном од прелаза речног корита (укупно их је 13) 

нашег цевовода АЦЦ Ø200 дошло је до хаварије односно кидања водоводне мреже у дужини од 17 

метара што је довело до прекида водоснабдевања 12 насеља и изискивало брзу реакцију и санирања 

исте. Пошто су се стекли услови и ниво реке се вратио на ниво нормалан за летње услове, 

приступило се осигурању дела водовода шаловањем, шиповањем посебним обезбеђењем 

компактности цевовода армираним гредама у дужини од 20 метара са додатним учвршћивањем 

страна бетоном МБ 30. У посматраном периоду за дезинфекцију воде на постројењу у селу Градиште 

утрошили смо укупно 8.700 кг натријум-хипохлорита и 7.550 кг алуминијум-сулфата. 

 

КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

ЈКП „Грделица“ обавља и комуналну делатност одржавања канализационе мреже и одвођење 

отпадних вода у дужини од 9 км, тј. сакупљање и уклањање отпадних, атмосферских и површинских 



6 

 

вода са јавних површина као и сакупљање искоришћених вода од прикључака потрошача на уличну 

мрежу, одвођење канализационом мрежом и испуштање из мреже.  

Укупан број прикључака на канализационој мрежи је 999. Запослени у овој радној јединици 

су имали 231 интервенцију, од тога пуштање пумпи у рад 185 пута и 46 интервенција на одгушењу 

канализационе мреже при чему је специјално возило ВОМА ангажовано 6 пута. Контролу отпадних 

вода врши Завод за јавно здравље и то 2 пута годишње по 3 узорка. 

 

Приоритет ове радне јединице је континуирано снабдевање грађана квалитетном водом за 

пиће као и одвођење отпадних вода. 

 

ДЕВЕТОМЕСЕЧНИ  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАПЛАТНЕ СЛУЖБЕ  

ЗА 2018. ГОД. 

 
Наплатна служба ЈКП „Грделица“ врши очитавање водомера, обрачунава и фактурише 

утрошену воду, фактурише одвођење отпадних вода и врши наплату истих. Утрошена вода се 

обрачунава на основу очитавања водомера у складу са Одлуком о водоводу на територији Града 

Лесковца. Уколико водомер није очитан зато што водомерно склониште није доступно (закључано, 

затрпано, под водом, на шахту је паркирано возило и сл.) испоручену воду обрачунавамо по 

просечној потрошњи из претходног периода у складу са Правилником о водоводу ЈКП „Грделица“. 

Очитавање је обавезно најмање три пута годишње, мада се у нашој служби очитавање врши 

минимум шест пута годишње, као и обавезно очитавање приликом промена цене воде. У периоду од 

01.01.2018. до 30.09.2018. г. укупно је фактурисано 225.351 м3 воде као и 96.824 м3 одвођења 

отпадних вода. За посматрани период финансијски посматрано укупно је фактурисано 10.100.631,12 

динара а наплаћено 10.060.118,62 узимајући у обзир и обавезе корисника из ранијих година. 

 

Преглед фактурисаних услуга по количини и типу корисника са финансијским показатељима: 

* m3- вода m3-канал. фактурисано наплаћено 

1-предузећа 2.473 1.537 229.277,23 162.454,88 

2-установе 12.011 11.016 1.169.828,59 1.204.938,34 

3-радње 5.546 5.213 526.412,05 506.241,85 

4-99 физ.лица 205.321 79.058 8.175.113,25 8.186.483,55 

Укупно: 225.351 96.824 10.100.631,12 10.060.118,62 

 

Доспели, а неплаћени дуг за комуналне услуге, по Одлуци Управног одбора овог предузећа од 

10.05.2013. године дужник може да плати на рате потписивањем уговора о репрограмирању дуга у 

зависности од висине обавезе на следећи начин: 

- Дуг до 10.000,00 динара на 6 месечних рата, 

- Дуг од 10.000,00 – 20.000,00 на 12 месечних рата и 

- Дуг преко 20.000,00 на 24 месечне рате. 

Потрошачима се излазило у сусрет и склопљено је 58 репрограма за дуговање. Нередовним 

платишама су достављене опомене пред утужење за комуналне услуге (487), од тога 327 опомена за 

неплаћене обавезе на име испоручене воде за пиће и 160 опомена на име радова по налогу. Правној 

служби предузећа прослеђени су предлози за утужење за 4 корисника који се нису одазвали 

опоменама за утужење нити су склопили уговоре о репрограмирању дуга, што им је у опоменама 

било назначено као могућност решавања обавеза и на тај начин би избегли трошкове утужења.  

Водом из нашег дистрибутивног система напајају се и 8 јавних чесми и 2 фонтане чију потрошњу 

очитавају инкасанти наше службе а плаћа Град Лесковац и то: 

- Фонтана „Алпинета“ – Трг 

- Фонтана код Дома здравља 

- Јавна чесма код Електродистрибуције 

- Јавна чесма на Тргу 
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- Јавна чесма код Месне заједнице, 

- Јавна чесма на пијаци, 

- Јавна чесма на кошаркашком терену, 

- Јавна чесма на фудбалском стадиону, 

- Јавна чесма у Спомен парку у Селу Грделица и 

- Јавна чесма код Крста у Селу Грделици. 

У наплатној служби грађани се могу обратити следећим захтевима: 

 

- Захтев за промену имена власника мерног места 

- Захтев за пријаву и одјаву члана 

- Захтев за замену механизма, водомера или било какву интервенцију на водомеру или 

инсталацији, 

- Захтев за прикључење на водоводну мрежу, 

- Захтев за измештање водомера, 

- Захтев за рекламацију рачуна 

Сви ови захтеви (са потребном правном документацијом у зависности од захтева) се прослеђују 

Комисији за решавање захтева грађана или надлежној служби у зависности од захтева. 

 

На основу Одлуке о одређивању комуналних делатности од општег интереса на територији 

Града Лесковца бр.06-7/16-1 од 09.12.2016.године основана је нова делатност ДИМНИЧАРСКЕ 

УСЛУГЕ. Укупно фактурисано у периоду  01.01.-30.09.2018.год. за те услуге је 927.452,99 динара а 

наплаћено по овој основи је 242.059,83 динара. Проценат наплате биће повећан после наплате 

димничарских услуга фактурисаних на дан 30.09.2018. 

 

Основни циљ Наплатне службе је да и даље задржи проценат наплате са стопом око 90% и 

предузимање свих мера редовне и принудне наплате. 

 

 

 ПРОИЗВОДЊА, УГРАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛИЈАРА 

 

У овом периоду радна јединица Мобилијари радила је на изради и уградњи мобилијара у 

месним заједницама, школама, јавним установама и приватним предузећима. 

 

Производња и уградња мобилијара је рађена на основу захтева купаца. 

 

Укупна вредност произведених и уграђених мобилијара у овом периоду износи 2.994.398,20 

динара.  

 

 

Преглед радова на одржавању мобилијара и терена за мале спортове по уговору 1440/17-III-02 од 

29.12.2017. године у периоду од 01.01.-30.09.2018. 

 

Сви послови одржавања рађени су према позицијама од 1 до 23 из Уговора и то само по 

налогу надзорног органа Града Лесковца или уз договор са њим. 

Сви радови за првих 9 месеци ове године обрађени су кроз 6 привремених ситуација са 

следећим износима без ПДВ-а: 

 

-  I   привремена ситуација      428.115,72 

-  II  привремена ситуација      235.322,47 

-  III привремена ситуација      689.956,31 
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-  IV привремена ситуација       498.937,45 

-  V  привремена ситуација   1.502.308,79 

-  VI привремена ситуација      846.705,01 

 

што укупно износи за првих девет месеци 4.201.345,74 динара без ПДВ-а или 5.041.614,89 динара са 

ПДВ-ом. 

 

У овом периоду одржавали смо мобилијаре и терене за мале спортове: 

1.  На територији града Лесковца:  

Кумалак, Нивеа, Парк краља Петра, Дубочица 2, Радничко насеље, Тома Костић, Централни 

парк, Кеј крај Ветернице, Дубочица, Парк код Гаретове палате, Спомен парк у Светоилијској 

улици, 9. Југовића, Парк Кока-Кола, Рупе, Вељко Влаховић, Насеље Солидарност, Видиковац 

Хисар. 

2. Приградске Месне заједнице: Горње и Доње Синковце, Анчики; 

3. Насеља: Грделица, Предејане, Вучје и 

4. Остале Месне заједнице: Липовица, Тодоровце, Ораовица, Горина, Мирошевце, Мерошина, 

Дедина Бара, Бунушки Чифлук, Велика Сејаница, Карађорђевац, Биљаница, Стопање, 

Радоњица, Горња Јајина, Паликућа, Мала Грабовница, Пресечина и Бојишина. 

Одржавањем су обухваћени дрвени и метални мобилијари, спортски терени, ограде око њих и 

спортски реквизити. 

 

 

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ, ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА, ЧИШЋЕЊЕ 

ЛЕДА И СНЕГА, ОДРЖАВАЊЕ УЛИЧНИХ СЛИВНИКА, ОДРЖАВАЊЕ ЧЕСМИ И 

ФОНТАНА И ПОТКРЕСИВАЊЕ ГРАНА 

 

Извештај о раду  за период 01.01.2018- 30.09.2018 год. 

 

Своју основну функцију ова служба обавља кроз: 

- Одржавање чистоће на површинама  јавне намене на територији насељених места  Грделице и 

Предејана. 

- Одржавање јавних зелених површина у несељеним местима Грделице и Предејане. 

- Чишћење снега и леда са повшинама јавне намене и коловоз пута у Грделици и   Предејану. 

- Одржавање уличних сливника у насељеним местима Грделица и Предејане. 

- Одржавање јавних чесми и фонтана на територији насељених места Грделица и Предејане . 

- Поткресивање грана дрвећа које се налази на путу, кошење траве на путу, чишћење и уређење 

јаркова пута на територији Грделице и Предејана. 

 

Све радне активности  су у складу са Опертивним планом и програмом  одoбрене од стране ЈП 

„Урбанизам и  Изградња“ Лесковац. 

- По уговору за одржавање чистоће на површинама јавне намене  за 2018 год. укупно предвиђена 

средства износе  19,000,000.00 дин. са ПДВ-ом, а реализовано је 16.105.470,26  дин. са ПДВ-ом. 

- Одржавање јавних зелених површина по уговору за 2018. год. укупно предвиђена средства 

износе 11,600,000.00 са ПДВ-ом,а реализовано је 9.614.721,54 дин.са ПДВ-ом.  

- Чишћење снега и леда са површина јавне намене и коловоз пута за 2018 год. укупан предвиђен 

износ од  3,000,000.00 дин.са ПДВ-ом, а реализовано је 2,729,814.16 са ПДВ-ом.    

-  Оджавање уличних сливника за 2018. год.  укупан  предвиђен износ је 1,000,000.00 дин. са ПДВ-

ом, реализовано је 683.595,24 дин.са ПДВ-ом . 
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-  Одржавање јавних чесми и фонтана за 2018.год. укупан предвиђен износ  је 300,000.00 дин.са 

ПДВ-ом, реализовано је 240.523,30 дин.са ПДВ-ом. 

- Поткресивање гране дрвећа које се налазе на путу, кошење траве на путу,чишћење и уређење 

јаркова пута по уговру за 2018.год, укупно предвиђена средства износе 3,000,000.00 дин.са ПДВ-

ом, а реализовано је 2,476.005.63 дин.са ПДВ-ом.  

У прилогу извештаја налази се преглед признатим ситуација од стране Јавног предузећа 

„Урбанизам и изградња“ Лесковац који врши надзор над обављањем поверених послова од општег 

интереса. 
 

 
 

РАСАДНИК 

 

Јануара месеца отпочели смо припреме за пролећну сетву. 

 Укупан број засејаних семенки је 67.000 комада. 

 .У посматраном периоду радило се на садњи нових туја. 

 У марту месецу смо отпочели пикирање цвећа намењеног пролећној садњи. 

У овом периоду укупан број испикираних садница цвећа износи 37110 јединки. 

  Продато је: 

- Винка 20.250 х 29,70 ........................................................................ 601.425,00 динара, 

- Салвија 4036 х 26,16 ......................................................................... 105.581,76 динара, 

- Бегонија (semperflorens)  6610 х 30,00 ............................................ 198.300,00 динара, 

- Бегонија (БИГ) 576 х 29,53 ................................................................ 17.009,28 динара, 

- Тагетис (Patula nana) 2700 х 26,90 ................................................... 72.630,00 динара, 

- Тагетис (erecta)  2938 х 35,00 ........................................................... 102.830,00 динара, 

- Мушкатла  500 х 121,00 .................................................................... 60.500,00 динара, 
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- Туја (smaragd) 89 х 837,14 ................................................................ 74.505,46 динара, 

- Руже (саднице)  22 х 158,55 ............................................................. 3 488,10 динара, 

Такође за посматрани период радило се на интензивном одржавању цвећа што подразумева: 

Заштиту, заливање,плевљење, окопавање туја и цветних леја у центру Грделице и на кружном току у 

Ораовици.  

 

У оквиру јесење сетве, јула месеца засејано је 68.000 семенки цвећа. Од тог броја укупан број 

испикираног цвећа износи 50.750 и то: 

- Виола  38.003 

- Белис     6.137 

- Миозотис   4.910 

- Виола (корнута)   1.700 

 

Приходи остварени у овом периоду износе 1.020.223,82 и биће увећани за продато цвеће из 

јесење садње. 

 

ВОЗНИ ПАРК 

 

У периоду 01.01. – 30.09.2018.године активности возног парка су следеће: 

 

- Ископ Скип-ом ради поправке квара на водоводној мрежи и вађење фекалих пумпи, 

равнање терена након поправке квара на водоводној мрежи; 

- Одгушење канализационе мреже, црпљење воде из претакајућег шахта, црпљење воде из 

рова приликом поправке водоводне мреже; 

- Прање улица и тротоара у Грделици и Предејану; 

- Превоз мобилијара, шљунка, огревног дрвета, бетонских цеви;  

- Превоз трактором смећа, хлора, трине и др.отпада; 

- Превоз радника и мобилијара камионетом Застава;  

- Остала возила су по потребама шефова служби била укључена у текуће потребе. 

 

 

СЛУЖБА ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА 

 

У периоду од 01.01.2018. године до 30.09.2018. године служба општих, правних и кадровских 

послова је у обављању своје основне делатности у оквиру предузећа извршавала следеће послове: 

 

У наведеном периоду служба је по Одлуци директора и Надзорног одбора учествовала у 

вршењу редовног годишњег пописа имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2017. године. 

 

Правни послови са физичким и правним лицима односе се на утужења по основу неплаћених 

обавеза, коришћења услуга воде и канализације и осталих радова и услуга које пружа ЈКП 

„Грделица“ Грделица. 

 

У извештајном периоду од наплатне службе предузећа примљена су на утужење 4 рачуна 

физичких лица у укупном износу од 86.193,67 динара, исти су процесуирани најпре подношењем 

захтева Комори извршитеља ради поделе, а затим подношењем предлога за извршење извршитељима 

и исти су усвојени од стране извршитеља. 
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У наведеном периоду служба је учествовала у спровођењу поступака ЈНМВ на које се закон 

примењује и поступака ЈНМВ на које се закон не примењује. 

 

У складу са Законом о раду служба је извршила израду Правилника о организацији и 

систематизацији послова и радних задатака који је достављен Градоначелнику града Лесковца ради 

давања сагласности на исти. Дана 09.02.2018. године Градоначелник града је дао сагласност на 

наведени правилник. 

 

У наведеном периоду Апелациони Привредни суд доставио је Пресуду 11.Пж7040/16 којом се 

укида захтев тужиоца ЈКП „Грделица“ Грделица према туженику МЗ „Ладовица“ Општина 

Власотинце, којом је тражио исплату износа од 1.052.676,20 динара за водоснабдевање, из разлога 

што МЗ „Ладовица“ није потрошач воде, већ становници села Ладовица. У вези са наведеном 

Пресудом ЈКП „Грделица“ Грделица сматра да МЗ „Ладовица“ по Закону о комуналним 

делатностима не може да обавља комуналну делатност водоснабдевања, одржавање водоводне 

мреже, наплату воде и плаћање ПДВ-а, већ искључиво комунално предузеће коме је поверена 

делатност, у конкретном случају водоснабдевање, одржавање водоводне мрежа, наплату воде и 

плаћање ПДВ-а може да врши искључиво Јавно комунално предузеће. 

 

Такође, Основни суд из Лесковца доставио је Пресуду 51.П.бр.3893/17 којом је усвојен 

тужбени захтев ЈКП „Грделица“ Грделица у износу од 158.706,68 динара. Пресуду 22П.бр.3904/15 

којом је усвојен тужбени захтев ЈКП „Грделица“ у износу од 6.085,17 динара и Пресуду 

22.П.бр.836/17 у износу од 2.192,60 динара, све са каматом. 

 

На основу покретања иницијативе преговора Синдикалне организације за потписивање 

Колективног уговора служба је радила на изради Колективног уговора, на који је Скупштина града 

Лесковца дала сагласност дел. бр. 2779 од 22.06.2018. године за закључење Колективног уговора код 

послодавца ЈКП „Грделица“ Грделица између Синдикалне организације ЈКП „Грделица“ Грделица и 

Скупштине града Лесковца као оснивача. 

 

У наведеном периоду служба је заступала предузеће пред Основним и Привредним судом у 

Лесковцу. 

 

Служба је у наведеном периоду извршавала текуће обавезе из радних односад: израда решења 

за коришћење годишњих одмора запосленима, израда решења о неплаћеном одсуству, израда 

решења о плаћеном одсуству. 

 

На спровођењу јавних радова служба је вршила израду уговора о привременим и повременим 

пословима за 12 лица, а по закљученом уговору са Националном службом Лесковац. 

 

У извештајном периоду одржане су осам седнице Надзорног одбора на којима су донете 

следеће Одлуке: 

Одлука о усвајању предлога планираних набавки и набавки на које се Закон не примењује за 

2018. годину; 

Одлука о усвајању Извештаја Централне пописне комисије о извршеном годишњем попису са 

стањем на дан 31.12.2017. године; 

Одлука о усвајању Извештаја о раду и пословању предузећа за период 01.01.2017. – 

31.12.2017. године; 

Одлука о усвајању Извештаја о раду и пословању предузећа за први квартал 2018. године; 

Одлука о усвајању измена Програма пословања предузећа за 2018. годину; 

Одлука о усвајању измена Програма коришћења субвенција из буџета за 2018. годину; 

Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора; 

Одлука о усвајању редовног годишњег финансијског Извештаја ЈКП „Грделица“ Грделица за 

извештајну 2017. годину; 
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Одлука о покрићу губитка исказаном у редовном финансијском извештају за 2017. годину у 

финансијском износу од 5.341.455,99 динара, на терет губитка из ранијих година; 

Одлука о усвајању Извештаја о раду и пословању предузећа за период 01.01.2018. – 

30.06.2018. године. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМЕРЦИЈАЛНЕ СЛУЖБЕ 

За период од 01.01.2018. – 30.09.2018.г 

 

У периоду од 01.01.2018. – 30.09.2018.г комерцијална служба учествовала је у изради 

предлога планираних набавки на које се Закон примењује и набавки на које се Закон не примењује, 

који је усвојен од стране Надзорног одбора.  

 

На основу усвојеног Плана јавних набавки за 2018. год. Комерцијална служба учествовала је у 

спровођењу поступака јавне набавке добара и услуга. На основу података добијених од стране 

овлашћених лица дала је тромесечни Извештај односно квартални извештај за I,II,III  квартал на 

Порталу Управе за Јавне набавке. 

 

Планом јавних набавки обухваћене су јавне набавке на које се Закон примењује са 

процењеним вредностима (добра и услуге) и то: 

Водоводни материјал процењена вредност 2.200.000,00 динара без ПДВ-а, уговорена вредност 

1.197.434,00 дин.без ПДВ-а. 

Натријум-хипохлорит и алуминијум-сулфат процењена вредност 700.000,00 динара без ПДВ-

а, уговорена вредност 502.400,00 дин.без ПДВ-а. 

Репарационе куплунг спојке –процењена вредност 1.100.000,00динарабез ПДВ-а, уговорена 

вредност 1.037.452,00 дин.без ПДВ-а. 

Гориво,уља и мазива- процењена вредност 2.800.000,00 динарабез ПДВ-а, уговорена вредност 

2.402.916,67 дин.без ПДВ-а 

Електрична енергија –процењена вредност 700.000,00 динарабез ПДВ-а, уговорена вредност 

570.583,50 дин.без ПДВ-а 

Грађевински материјал-процењена вредност 3.182.000,00 динара без ПДВ-а уговорена 

вредност 2.779.785,00 дин.без ПДВ-а 

Браварски материјал- процењена вредност 992.000,00 динара без ПДВ-а, уговорена вредност 

911.400,00 дин.без ПДВ-а. 

Фарбарско молерски материјал-процењена вредност 610.000,00 динара без ПДВ-а, уговорена 

вредност 559.120,00 дин.без ПДВ-а. 

Метална галантерија-процењена вредност 560.000,00 динара без ПДВ-а, уговорена вредност 

420.291,00 дин.без ПДВ-а. 

Испитивање здравствене исправности питких вода, квалитета отпадних вода и санитарни 

преглед радника-процењена вредност 700.000,00 дин.без ПДВ-а(услуга), уговорена вредност 

589.790,00 дин.без ПДВ-а. 

Ред.број Предметнабавке Бројпонуда 
Процењенавредностбез 

ПДВ-а 

Уговоренавредностбез 

ПДВ-а 

1/2018 Гориво,уље и мазиво 5 2,800,000.00 2,402,916.67 

2/2018 Грађевински материјал 2 3,182,000.00 2,779,785.00 

3/2018 Фарбарско молерски материјал 4 610,000.00 559,120.00 

4/2018 Електрична енергија 1 700,000.00 570,583.50 

5/2018 Натријум-хипохлорит и алуминијум-сулфат 5 700,000.00 502,400.00 

6/2018 Метална галантерија 3 560,000.00 420,291.00 

7/2018 Испитивање здр. исправности питких вода 1 700,000.00 589,790.00 

8/2018 Браварски материјал 3 992,000.00 911,400.00 

9/2018 Репарационе куплунг спојке 2 1,100,000.00 1,037,452.00 

10/18 Водоводни материјал 3 2,200,000.00 1,197,434.00 

  Укупно:   13,544,000.00 10,971,172.17 
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Укупна процењена вредност јавних набавки на које се Закон примењује 13.544.000,00динара 

без ПДВ-а, а уговорена 10.971.172,17 дин.без ПДВ-а. 

 

У периоду од 01.01.2018. – 30.09.2018.г (I,II,III квартал) спроведени су поступци јавне  

набавке добара и услуга. 

 

Планом  јавних набавки планиране су и јавне набавке на које се Закон не примењује. Планом 

је предвиђено 28 јавних набавки (добра и услуге). Укупна процењена вредност јавних набавки на 

које се Закон не примењује  (добра и услуге) је 6.612.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

Укупна планирана вредност Јавних набавки на које се Закон примењује и Јавних набавки на 

које се Закон не примењује, према усвојеном Плану Јавних набавки за 2018 годину износи 

20.156.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

Јавне набавке на које се Закон примењује и јавне набавке на које се Закон о јавним набавкама 

не примењује код ЈКП "Грделица" спроведен је комисијски, уз сагласност одговорног лица код ЈКП 

"Грделица". 

 

Комерцијална служба своје радне задатке обављала у складу са општим актима предузећа. 

 

 

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2018. 

 

Основни циљ сваког кварталног извештаја јесте да предузеће прикаже резултате свог 

пословања за посматрани период. На основу прихода и расхода долазимо до периодичног резултата 

који може бити позитиван или негативан. Приходи представљају позитиван ток вредности а расходи 

негативан ток вредности. 

 

Увидом у преглед остварених прихода и расхода долазимо до позитивног резултата у 

пословању у износу од 6.127.935,58 динара (Приходи 62.820.682,03динара а расходи 56.692.746,45 

динара). 

 

Циљ предузећа је да се максималним ангажовањем свих расположивих ресурса такав тренд 

настави до краја пословне године.  

 

Треба истаћи да је на дан 30.09.2018. предузеће измирило све обавезе према добављачима 

проистеклих из комерцијалних трансакција са повериоцима за робу и услуге.  

 

У трећем кварталу извршена је исплата солидарне помоћи запосленима ради ублажавања 

неповољног материјалног положаја запослених у комуналној делатности у износу од 41.800,00 

динара по запосленом са уплатом припадајућег пореза. 

 

У посматраном периоду исплаћено је девет зарада запосленима уз измирење обавеза за 

обавезно социјално осигурање које се измирују у текућем за претходни месец (обавеза за месец 

август измирена крајем септембра 2018.) 

 

Измирене су обавезе по финансијском лизингу за куповину грађевинске машине „скип“ у 

износу од 905,27 еура по средњем курсу НБС на дан плаћања (последња рата доспева јануара 2019.)  

 

Обавезе за ПДВ такође измирена у законом предвиђеном року. 
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За посматрани период предузеће није имало блокаду текућих рачуна што значи да ниједног 

тренутка није угрожена ликвидност предузећа. 

 

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА ЗА 30.09.2018   

ред.бр. конто назив износ 

1 614 Приход од продаје производа и услуга 48,210,534.81 

2 614-4 Приход од закупа Грделица 606,098.19 

3 614-10 Приход од  радова по налогу 163,202.93 

4 614-47 Приход од димњичарских услуга 675,567.20 

5 614-13 Приход од ровокопача 225,964.64 

6 614-14 Приход од ауто цистерне 69,339.10 

7 614-15 Приход од производње и уградње мобилијара 2,994,398.20 

8 614-16 Приход од одржавања мобилијара 4,201,345.74 

9 614-21 Приход од одржавања чистоће на јав. површ. 14,641,336.60 

10 614-18 Приход од продаје цвећа 1,020,223.82 

11 614-22 Приход од одржавања гробља   

12 614-25 Остали приходи 16,000.00 

13 614-27 Приход од рада пумпи 103,832.31 

14 614 Приход од воде 7,974,701.54 

15 614-3 Приход од  закупа пијачног простора Предејане 11,833.33 

16 614-45 Приход од одржавања јавних чесми 205,829.33 

17 614-46 Приход од зимског одржавања 2,274,845.14 

18 614-5 Приход од пијачних такси Грделица 309,999.89 

19 614 Приход од канализације  740,000.87 

20 614-6 Приход од пијачних такси Предејане 108,165.67 

21 614-11 Приход од чишћења септичке јаме   

21 614-8 Приход од прикључка 151,931.30 

22 614-7 Приход од кошења 33,396.75 

23 614-12 Приход од измештања вод.мреже   

23 614-26 Приход од оржавања сливника 569,662.70 

24 614-28 Приход од поткресивања грана 2,250,914.21 

25 614-29 Приход од одржавања јавних зелених површина 8,740,655.95 

26 614-20 Приход од обављања јавних радова 24,000.00 

27 614-2 Приход од сагласности . 

28 614-48 Приход од дим.услуга Предејане 97,319.40 

29 640 Приходи од премија, суб., дотација, донација,.. 13,436,888.56 

30 640-0 Приход од текућих субвенција 13,436,888.56 

31 640-1 Приход од капиталних субвенција   

32 640-3 Приход од донација   

33 662 Приход од камата 255,512.00 

34 679 Остали непоменути приходи 574,587.16 

35 679-1 Ванредни приходи и казне од запослених 6,257.61 

36 679-2 Приходи по основу  надокнађене штете 497,578.00 

37 679-3 Накнада судских трошкова 36,554.59 

38 679-4 Остали непоменути приходи 34,196.96 

39 631 Смањење вред.зал.пр.и усл.   

40 631-0 Смањење вредности зал.гот.производа   

41 670 Добици од продаје нек.построј.и опреме 343,159.50 

42 670-1 Добици од продаје нек.построј.и опреме 343,159.50 

43 677 Приход од смањења обавеза   

44 677-2 Приход  по основу смањ.опрост дуга   

    УКУПНО 62,820,682.03 
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ПРЕГЛЕД РАСХОДА - АНАЛИТИКА  30.09.2018. 

        

ред.бр. конто опис износ 

3 512 Трошкови осталог материјала 7,317,931.62 

4 512-0 Трошкови заједничких служби 70,292.55 

5 512-1 Трошкови водовода и канализације 1,407,735.48 

6 512-10 Трошкови мобилијара 4,944,880.29 

7 512-12 Трошкови материјала-јавни радови 13,817.46 

8 512-2 Трошкови пијаце 5,473.80 

9 512-3 Трошкови расадника 501,127.97 

10 512-4 Трошкови зеленила и хигијене 126,550.67 

11 512-5 Трошкови аутосливник, фап13,.. 16,882.54 

12 512-6 Трошкови скип,трактор, виљушкар 62,890.95 

13 512-7 Трошкови застава путарче 6,051.41 

14 512-8 Трошкови канцеларијског материјала 152,142.85 

15 512-11 Трошкови астра,југо,лада... 10,085.65 

16 512-9 Трошкови радионице   

17 512-13 Трошкови ситног инветара у употреби   

18 513 Трошкови горива и енергије 2,000,172.18 

19 513-0 Трошкови електричне енергије 474,735.44 

20 513-1 Трошкови горива трактор   

21 513-10 Трошкови горива агрегат 8,947.71 

22 513-11 Трошкови горива мобилијар 67,838.31 

23 513-12 Трошкови горива косачица,тестера,.. 123,045.99 

24 513-13 Трошкови горива моторна тестера 13,762.77 

25 513-14 Трошкови горива водовод-канализација 11,949.20 

26 513-15 Трошкови горива трактор-косачица 6,673.05 

27 513-16 Трошкови горива Виљушкар 1,312.50 

28 513-18 Трошкови горива скип Волво 447,835.01 

29 513-19 Трошкови горива-јавни радови 11,240.94 

30 513-20 Трошкови горива Даф 141,611.08 

31 513-21 Трошкови горива трактор фотон 78,792.63 

32 513-4 Трошкови горива там 125 153,149.98 

33 513-5 Трошкови горива застава путарче 125,267.24 

34 513-6 Трошкови горива скип 68,303.52 

35 513-7 Трошкови горива астра 155,129.57 

36 513-8 Трошкови горива југо 45 6,978.87 

36 513-9 Трошкови горива лада нива 96,687.29 

37 513-2 Трошкови горива Ауто-сливник 6,911.08 

38 513-17 Трошкови горива заједничке службе   

39 520 Трошкови зарада и накнада 30,625,272.00 

40 520-0 Трошкови зарада и накнада 30,625,272.00 

41 521 Порези и доприноси на терет посл. 7,067,138.76 

42 521-00 Доприноси на терет послодавца 5,481,923.76 

43 521-01 Умањење зарада 1,585,215.00 

44 524 Трошкови накн.по уговору о ППП 971,848.78 

45 524-0 Трошкови накн.по уговору о ППП 971,848.78 

46 529 Остали лични расходи и накнаде 3,895,229.46 

47 529-0 Отпремнина за одлазак у пензију   
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48 529-2 Јубиларне награде 70,000.00 

49 529-3 Солидарна помоћ 3,436,888.56 

50 529-5 Трошкови превоза на сл.путу 16,809.00 

51 529-6 Трошкови превоза на рад и са рада 340,696.00 

52 529-8 Трошкови кориш.сопст.аута у сл.сврхе 25,078.40 

53 529-9 Дневнице за службени пут 5,757.50 

54 529-12 Накнаде штете-годишњи одмори   

55 531 Трошкови транспортних услуга 254,304.36 

56 531-1 Трошкови поштарина 71,032.00 

57 531-2 Трошкови птт-фиксни телефон 25,144.03 

58 531-3 Трошкови птт-мобилни телефони 155,073.34 

59 531-4 Трошкови птт-гпрс  3,054.99 

60 531-9 Други транспортни трошкови   

61 532 Трошкови услуга одржавања 572,770.72 

62 532-10 Трошкови одржавања СКИП-а 76,500.00 

63 532-1 Трошкови отпушења канализације 170,426.72 

64 532-11 Трошкови одрж.трактора 25,550.00 

65 532-12 Трошкови винкловања мотора 65,594.00 

66 532-14 Трошкови одрж.комп.,штампача,.... 114,751.67 

67 532-16 Трошкови одржавања застава Путарче 15,400.00 

68 532-18 Услуге одржавања камиона ДАФ 3,200.00 

69 532-19 Трошкови одржавања на Водоводу 11,450.00 

70 532-2 Трошкови одржавања на зеленилу и хигијени 26,625.00 

71 532-21 Трошкови одржавања Виљушкара 1,980.00 

72 532-3 Трошкови одржавања на мобилијарима 7,308.33 

73 532-15 Трошкови одржавања трактор-косач. 24,175.00 

74 532-5 Трошкови одржавања опел-астре 6,220.00 

74 532-6 Трошкови одржавања југо 45 450.00 

75 532-7 Трошкови одржавања лада нива 1,080.00 

76 532-8 Трошкови одржавања Цистерне 4,560.00 

77 532-22 Трошкови одржавања камиона Фап 17,500.00 

78 535 Трошкови рекламе и пропаганде   

79 535-0 Трошкови рекламе и пропаганде   

80 533 Трошкови закупнина 6,553.15 

81 533-4 Трошкови закупа посл. простора 6,553.00 

82 539 Трошкови осталих услуга 684,241.00 

83 539-0 Трошкови услуга заштите на раду 59,420.00 

84 539-2 Трошкови одвоза смећа 62,490.80 

85 539-4 Трошкови анализе воде 412,648.00 

86 539-5 Трошкови санитарног прегледа радника   

87 539-9 Трошкови осталих услуга 149,682.20 

88 540 Трошкови амортизације 1,884,960.13 

89 540-0 Трошкови амортизације 1,884,960.13 

90 550 Трошкови непроизводних услуга 120,444.75 

91 550-3 Трошкови рачуноводствене ревизије 66,233.39 

92 550-4 Трошкови саветовања и др.  6,000.00 

93 550-9 Трошкови стручне литературе 48,211.36 

94 551 Трошкови репрезентације 176,119.17 

95 551-0 Репрезентација ЈКП Грделица 156,119.17 
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96 551-9 Трошкови робе употрбљене за репрезентацију 20000 20,000.00 

97 552 Трошкови премије осигурања 304,614.98 

98 552-0 Трошкови премија осигурања 156,258.00 

99 552-2 Трош.премије осиг.возила при регистрацији 89,852.00 

100 552- Каско осигурање 23,885.00 

101 552- Трошкови премије осигурања запослених 21,515.98 

102 552-3 Осигурање опште одговорности 13,104.00 

103 552-4 Здравствено осигурање   

104 553 Трошкови платног промета 88,531.36 

105 553-0 Платни промет у земљи 88,531.36 

106 554 Трошкови чланарина 18,300.00 

107 554-0 Чланарина Коморама 7,500.00 

108 554-1 Чланарина Удружењу Водовода 10,800.00 

109 555 Трошкови пореза 194,074.13 

110 555-0 Трошкови пореза на имовину 112,430.00 

111 555-1 Порез на оружје 3,600.00 

112 555-3 Остали порези 80.10 

113 555-4 Трошкови заштите и унапређење ж.средине 8,964.00 

114 555-9 Локална комунална такса 69,000.03 

115 559 Остали нематеријални трошкови 302,793.13 

116 559-0 Таксе (административне, судске,...) 102,987.13 

117 559-2 Остали нематеријални трошкови 9,400.00 

118 559-1 Трошкови огласа у штампи 25,600.00 

119 559-3 Трошкови санитарног прегледа радника10500 10,500.00 

120 559-5 Трошкови израде пројекта 115,000.00 

121 559-4 Регистрација возила 39,306.00 

122 562 Расходи камата 37,159.11 

123 562-0 Расходи уговор.зат. и других камата 17,966.29 

124 562-4 Расходи камата по обав.за порезе 12,247.77 

125 562-5 Расходи других камата  6,945.05 

126 576 Расходи отписа потраживања   

127 576-0 Расходи отписа потраживања   

128 577 Расход.по основ.рас.залиха.мат.и робе   

129 579 Остали непоменути расходи 167,287.66 

130 579-5 Казне за прекршаје у саобраћају   

131 579-3 Накнаде штете другим лицима 5,300.00 

132 579-4 Трошкови судских спорова 75,691.32 

133 579-9 Други непоменути расходи 86,296.34 

                                                Укупно: 56,692,746.45 
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Преглед планираних финансијских показатеља за 2018.год и реализација за период I-IX/18  

                                                                           ПРИХОДИ 

Ред.бр. Врста прихода План  за 2018.год. Реализација Проценат 

1. Приход од одржавања 

јав.хигијене,зелених рекреатив 

површина,сливника,чесми и 

фонтане, летњег и зимског 

одржавања. 

33.000.000,00 

 

28.683.243,93 86% 

2. Приход од пружања пијачних 

услуга 

2.000.000,00 1.036.067,08 51% 

3. Приход од прикључка на 

водоводну и канализациону 

мрежу 

4.000.000,00 151.931,30 3% 

4. Приход од радова на 

прикључку 

1.500.000,00   

5. Приход од извођења радова по 

налогу 

500.000,00 389.167,57 

 
77% 

6. Приход од производње и 

уградње мобилијара 

5.000.000,00 2.994.398,74 59% 

7. Приход од одржавања 

мобилијара 

7.000.000,00 4.201.345,74 60% 

8. Приход од пружања 

димничарских услуга 

2.000.000,00 772.886,60 38% 

9. Приход од аутоцистерне 400.000,00 69.339,10 17% 

 

10. 

 

Приход од вршења осталих 

услуга 

200.000,00 177.229,06 88% 

11. Приход од продаје цвећа 

 

1.500.000,00 1.020.223,82 

 
68% 

12. Приход од продаје воде за 

пиће и одвођење отпадних 

вода 

12.500.000,00 8.714.702,41 69% 

13 

 

Приход од камате  

                

255.512,00  

 Пословни приходи 

 

69.600.000,00 48.466.046,81 69% 

14. 

 

Приход од субвенција 13.436.888,56 13.436.888,56 100% 

15. 

 

Остали непоменути приходи 200.000,00 574.587,16 287% 

16. Добици од продаје нкр.и 

опреме 

 

 343.159,50  

 

 УКУПНО ПРИХОДИ 83.236.088,56 62.820.682,03 75% 
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Преглед планираних финансијских показатеља за 2018.год и реализација за период I-IX/18  

 

                                                                         Расходи 

Ред.бр. Врста расхода План  за 2018.год. Реализација Проценат 

1. Трошкови материјала 

 

12.500.000,00  7.317.931,62 59% 

2. Трошкови горива и енергије 

 

  3.500.000,00  2.000.176,18 57% 

3. Трошкови зарада и накнада 

 

 40.833.696,00 30.625.272,00 75% 

4. Порез и допр. на терет посл. 

 

   9.422.851,00   7.067.138,76 75% 

5. Трошк. накнада по уг. о ППП 

 

 2.176.434,00 971.848.78 45% 

6. Остали лични расходи и нак. 

 

5.136.888,56 3.895.229,46 76% 

7. Трошкови транспортних 

услуга 

 

400.000,00 254.304,36 64% 

8. Трошкови услуга одржавања 

 

1.000.000,00 572.770,72 57% 

9. Трошкови рекламе и проп. 100.000,00   

10. 

 

Трошкови закупнина  6.553,15  

11. Трошкови осталих услуга 

 

1.500.000,00 684.241,00 46% 

12. Трошкови амортизације 

 

2.5000.000,00 1.884.960,13 75% 

13 

 

Трошкови непроиз. услуга 250.000,00 120.444,75 48% 

14. Трошкови репрезентације 

 

200.000,00 176.119,17 88% 

15. 

 

Премије осигурања 500.000,00 304.614,98 61% 

16. 

 

Трошкови платног промета 100.000,00 88.53136 88% 

17. Трошкови чланарина 

 

20.000,00 18.300,00 92% 

18. 

 

Трошкови пореза 200.000,00 194.074,13 97% 

19. 

 

Остали немат.трошкови 800.000,00 302.793,13 38% 

20. Расходи камата 

 

200.000,00 37.159,11 19% 

21. Остали непоменути расходи 500.000,00 167.287,66 33% 

 

 УКУПНО РАСХОДИ 81.839.869,56 56.692.746,45 69% 
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4. АКТИВНОСТ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

 

Надзорни одбор Предузећа утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Предузећа, 

доноси значајне одлуке у Предузећу одређене законским оквирима, и стара се о њиховој реализацији. 

 

У извештајном периоду одржане су осам седнице Надзорног одбора на којима су донете 

следеће Одлуке: 

Одлука о усвајању предлога планираних набавки и набавки на које се Закон не примењује за 

2018. годину; 

Одлука о усвајању Извештаја Централне пописне комисије о извршеном годишњем попису са 

стањем на дан 31.12.2017. године; 

Одлука о усвајању Извештаја о раду и пословању предузећа за период 01.01.2017. – 

31.12.2017. године; 

Одлука о усвајању Извештаја о раду и пословању предузећа за први квартал 2018. године; 

Одлука о усвајању измена Програма пословања предузећа за 2018. годину; 

Одлука о усвајању измена Програма коришћења субвенција из буџета за 2018. годину; 

Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора; 

Одлука о усвајању редовног годишњег финансијског Извештаја ЈКП „Грделица“ Грделица за 

извештајну 2017. годину; 

Одлука о покрићу губитка исказаном у редовном финансијском извештају за 2017. годину у 

финансијском износу од 5.341.455,99 динара, на терет губитка из ранијих година; 

Одлука о усвајању Извештаја о раду и пословању предузећа за период 01.01.2018. – 

30.06.2018. године. 

 

 

ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА И АКТИВНОСТИ У ПРОТЕКЛОМ ИЗВЕШТАЈНОМ 

ПЕРИОДУ 

 

Из финансијског извештаја о раду и пословању за период  I–IX/2018 можемо да констатујемо 

да се наставља позитиван тренд у пословању у односу на први и други квартал. 

 Обавеза предузећа је да се максималним ангажовањем свих запослених тренд позитивног 

пословања настави и да пословну годину завршимо са добитком. 

 Саставни део овог извештаја представљају табеле прихода и расхода за трећи квартал 2018. 

као и преглед планираних и реализованих прихода и расхода. 

 

 Обрадио         Директор, 

Станимир Миленковић                            ЈКП "Грделица" Грделица 

                     Зоран Јовић, дипл.ецц 


