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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ
Јавно комунално предузеће ''Грделица'' Грделица, Речица број 5 је основано 28.07.1994.године
Одлуком Скупштине општине Лесковац бр. 06-5/94-01 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, обавља 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 које Јавно
комунално предузеће „Грделица“ из Грделице обавља и за насељено место Предејане,
- Комуналну делатност одржавања јавних зелених површина у делу инветиционог одржавања
која се односи на производњу и постављање мобилијара као и производњу 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“ обавља и друге
делатности 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 скупљање отпада који није опасан,
- 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,
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- 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,
- 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,
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- 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 и канализацји на територији Града Лесковца,
-Правилник о водоводу ЈКП „Грделица“.

ПРЕГЛЕД РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Табела 1.
-Број и датум решења о
именовању,
Радно место
Име директора
-Период на који су именовани

Директор
Помоћник директора
Технички директор

- 06-5/15-I од 08.09.2015.год.
-Четири године

Дипл. Ецц Јовић Зоран
Дипл. Инг. Машинства
Петровић Станиша
Дипл. Инг. Технологије
исхране Тасић Ненад
НАДЗОРНИ ОДБОР

Чланови Надзорног одбора

Име и презиме

Председник НО

Др.економских наука
Братислав Нешић

Члан НО
Члан НО

Дипл. Ецц. Станиша Ристић
Дипл. Инг. Технологије
исхране Тасић Ненад, из
редова запослених
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Табела 2.
-Број и датум решења о
именовању,
-Период на који су именовани
Бр. 06-5/17-I од 12.09.2017.год.
Четири године
Бр. 06-5/17-I од 12.09.2017.год.
Четири године
Бр. 06-5/17-I од 12.09.2017.год.
Четири године

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА
Послове из своје делатности Предузеће организује према потребама и захтевима процеса рада
у зависности од врсте и обима сродних и међусобно повезаних послова.
Процес рада у ЈКП „ГРДЕЛИЦА“- Грделица организује се преко следећих служби:
- служба општих, правних и кадровских послова,
- служба рачуноводства,
- комерцијална служба,
- служба водовода и канализације,
- наплатна служба,
- служба пијаце,
- РЈ „Предејане“,
- служба одржавања чистоће на површинама јавне намене и одржавања јавних зелених
површина,
- расадник,
- техничка служба,
- служба возног парка,
- служба димничарских услуга.
КВАЛИФИКАЦИОНА, СТАРОСНА И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО ДУЖИНИ
РАДНОГ СТАЖА
Квалификациона структура запослених
Табела 3.
СТРУЧНА СПРЕМА
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
Квалификациона структура
На 31.12.2018.г.
Изражена у %
BCC
5
7,36
BC
7
10,30
BKB
1
1,47
CCC
29
42,65
KB
13
19,12
ПK
13
19,12
HK
0
/
УКУПНО
68
100%
Старосна структура запослених
ДО 30 ГОДИНА
30-40
40-50
50-60
ПРЕКО 60
УКУПНО
Структура запослених по дужини радног стажа
ДО 5 ГОДИНА
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
ПРЕКО 35 ГОДИНА
УКУПНО
5

Табела 4.
1
6
24
31
6
68
Табела 5.
0
9
11
11
12
10
8
7
68

Од укупно 68 запослена у ЈКП „Грделица“- Грделица, 5 запослених има високу стручну спрему
што чини 7,36% од укупног броја запослених, 7 запослена са вишом стручном спремом, односно
10,30% од укупног броја запослених у предузећу. Највећи број запослених чине запослени са
средњом стручном спремом, 42,65%. ВКВ један запослен или 1,47%, КВ 13 запослена или 19,12% и
ПК 13 запослена или19,12% од укупног броја запослених. У предузећу су током посматраног
периода ангажована лица ван радног односа,закључивањем уговора о привременим и повременим
пословима због повећаног обима посла. На основу закона о начину одређивања максималног броја
запослених у Јавном сектору (Сл.гл.РС бр.68/2015 и 81/16 – одлука УС) Град Лесковац је донео
одлуку о максималном броју радника на неодређено време за сваки организациони облик у систему
локалне самоуправе Града Лесковца(Одлука бр. 06-2/17-1) којом је број запослених у ЈКП
„Грделица“ одређен на 71-но запослено лице. Број запослених радника на неодређено време је у
складу са законом, односно у 2018.години ангажовано је 68 запослених на неодређено време и 4
запослених на одређено време. Узимајући у обзир наведена законска ограничења и обавезе у вези са
запошљавањем која се односе на јавни сектор биће неопходно сачинити нову реорганизацију и
прерасподелу послова у оквиру постојеће структуре запослених.
ОСТВАРИВАЊЕ ОСНОВНЕ ФУНКЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОРГАНИЗОВАНО ЈКП
„ГРДЕЛИЦА“
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
ВОДОВОД
ЈКП“ Грделица“у оквиру своје делатности одржава водозахват тиролског типа који се налази у
Градишту, одакле се гравитационо транспортује до постројења за пречишћавање воде.
Обзиром да се ради о пречишћвању 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 2x250
м³ и још три резервоара капацитета око 120 м³.
Осим становника Грделице водом се снабдевају још 13 околних села са махалама (Козаре,
Тупаловце, С.Грделица, Дедина Бара, Горње Поље, Ораовица, М.Копашница, Бели Брег, Добротин,
Велика Грабовница, Мала Грабовница, Загужане , Зољево.
Постројење за прераду воде у Градишту пуштено је у рад 1975 год. а пројектовано је за прераду 40
лит/сек али се из Рупске реке може обезбедити и 75 лит/сек.
На главном доводу од постројења према граду не постоје деонице на којима је умањена пропусна
моћ цевовода.
На систему постоји 3480 прикључака, 15 хидранта и 10 јавних чесми а све то на разводној мрежи у
дужини од око 60 км.
У напред наведеном периоду радници водовода имали су 549 интервенција на водоводној мрежи на
профилима од Ø1/2 – Ø 200 мм.
На водоводној мрежи Ø 63 било је 34 хаварија.
На водоводној мрежи Ø 90 било је 54 хаварија.
На водоводној мрежи Ø 200 било је 25 хаварија.
Извршено је 352 интервенција у оквиру одржавања водовода и канализације.
Урађенa је замена водоводног црева Ø 63 у селу Грделици у дужини од 40 м′.
Урађенa је замена водоводног црева Ø 3/4 у селу Тупаловце у дужини од 161 м′.
У истом периоду су урађене 15 замене механизма и 7 стакла на водомерима разних профила.
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ИЗВЕШТАЈ О ХИГИЈЕНСКОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ
Током периода од 01.01.-31.12.2018. год. редовно је праћена хигијенска исправност воде за пиће у
Грделици и околним местим.
Стручна лица ЗЗЈЗ Лесковац вршила су узорковања и физичко-хемијске и бактериолошке анализе
воде за пиће и то 28 испитивања квалитета воде, од тога 28 узорака сирове воде и 84 узорака из
мреже.
Микробиолошка исправност је утврђена у 100% контролисаних узорака а физичко-хемијских
анализа у 94% контролисаних узорака.
Узрок физичко хемијске неисправности у 6 узорака (2 пута по 3 узорка) воде за пиће из водоводне
мреже је повећана мутноћа узрoкована обилним падавинама у марту и јулу месецу.
Дана 25.07.2018.год. услед обилних падавина дошло је до огромног повећања нивоа Рупске реке, која
због дужине слива и конфигурације терена спада у бујичне реке.
На једном од прелаза речног корита (укупно их је 13) нашег цевовода АЦЦ Ø 200 дошло је до
хаварије – кидања водоводне мреже у дужини од 17 м чиме је дошло до прекида водоснабдевања 12
насеља што је 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 цевововда
армираним гредама у дужини од 20 м са додатним учвршћивањем страна бетоном МБ 30.
У току 2018. год. за дезинфекцију воде на постројењу у Градишту утрошено је укупно 11800
кг натријум-хипохлорита и 8350 кг алуминијум сулфата.

ИЗВЕШТАЈ О ФУНКЦИОНИСАЊУ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
ЈКП Грделица обавља и комуналну делатност одржавање канализационе мреже и одвођење
отпадних вода у дужини од 9 км тј. сакупљање и уклањање отпадних, атмосферских и површинских
вода са јавних површина, као и сакупљање искоришћених вода од прикључака потрошача на уличну
мрежу и одвођење канализационом мрежом и испуштање из мреже.
Укупан број прикључака на канализационој мрежи је 1069 од тога 897 прикључака за домаћинства и
172 прикључка у установама, продавницама и локалима разних намена. Радници на канализационој
мрежи су имали 302 интервенција, пуштање пумпе у рад 244 пута и 58 интервенција на одгушењу
канализационе мреже при чему је специјално возило ВОМА ангажовано 9 пута,
Набавком специјалног возила “Канал-џет“-a доћи ће до побољшања у функционисању ове службе
као и остварења додатних прихода ангажовањем овог возила на терену, а на основу захтева физичких
и правних лица из Лесковца и околних општина.
Контролу отпадних вода врши ЗЗЈЗ и то 2 пута годишње по 3 узорака.Приоритет наше службе је да
својим потрошачима обезбеди без прекида услуге снабдевања квалитетном водом за пиће, као и
услуге одвођења отпадних вода.
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OДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ, ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА, ЧИШЋЕЊЕ
ЛЕДА И СНЕГА, ОДРЖАВАЊЕ УЛИЧНИХ СЛИВНИКА, ОДРЖАВАЊЕ ЧЕСМИ И
ФОНТАНА, ПОТКРЕСИВАЊЕ ГРАНА И ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛИЈАРА

Радне јединице хигијена и зеленило
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 површина 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.
Служба Хигијене и Зеленила у Грделици и Предејану се бави комуналним делатностима.У
протеклој години је изузетно унапређен ниво одржавања хигијене и зеленила у Грделици и
Предејану. Показатељ је висок проценат реализације оперативних планова и програма за 2018 год.
Главни циљ ове радне једнице је да вароши Грделица и Предејане буду чистије и уређеније, да сви
житељи ових вароши живе у здравој и чистијој средини.
-

Све радне активности су у складу са Опертивним планом и програмом усаглашене су од стране ЈП
„Урбанизам и Изградњу“ Лесковац, а одобрене од стране оснивача.
По уговору за Одржавање чистоће на површинама јавне намене за 2018 год. укупан предвиђен
износ је 19,000,000.00 дин. са ПДВ-ом, реализовано је 18,995,623.64 дин. са ПДВ-ом.
За одржавање јавних зелених површина по уговору за 2018. год. укупан предвиђен износ је
11,600,000.00 са ПДВ-ом, реализовано је 11,584,083.04 дин.са ПДВ-ом.
За чишћење снега и леда са површина јавне намене и коловоза пута за 2018 годину уговором
предвиђен износ је 3,000,000.00 дин.са ПДВ-ом, а реализовано је 2,998,775.04 са ПДВ-ом.
За оджавање уличних сливника за 2018. год. укупан предвиђен износ уговором је 1,000,000.00 дин.
са ПДВ-ом, а реализовано је 999,039.64 дин.са ПДВ-ом .
За одржавање јавних чесми и фонтана за 2018.год. укупан предвиђен износ уговором је 300,000.00
дин.са ПДВ-ом, реализовано је 299,479.38 дин.са ПДВ-ом.
За поткресивање грана дрвећа које се налази на путу, кошење траве на путу,чишћење и уређење
јаркова пута по уговру за 2018.год, вредност уговора је износила 3,000,000.00 дин.са ПДВ-ом, а
реализовано је 2,990,702.77 дин.са ПДВ-ом. У прилогу се даје преглед признатих ситација са ПДВом од стране ЈП“УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА“ Лесковац .
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЛАСТЕНИКА
Јануара месеца отпочело се са сејањем семена у оквиру пролећне сетве. Укупан број
испикираног цвећа износио је 37.110 јединки. (Винка, Салвија, Бегонија, Мушкатла, ...)
Асортиман семена зависи од налога ЈП „Урбанизам и изградња“ Лесковац, који врши сталну
контролу и праћење квалитета цвећа.
Јула месеца кренуло се са сејањем у оквиру јесење садње. Укупан број испикираног цвећа износи
50.750 јединки. (Виола, Виола Корнута, Миозотис, Белис перенис..... ).
Планирани приходи на овој позицији износили су 1.500.000,00 динара, а реализовано је 2.223.191,38
динара, што је повећање од скоро 50% у односу на план.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБЕ
МОБИЛИЈАРА ЗА 2018. годину
РЈ Мобилијари је 2018. године обављала послове производње и уградње мобилијара и
одржавања терена за мале спортове и мобилијар у складу са захтевима Савета месних заједница,
Јавних предузећа и других правних и физичких лица. Приходи од производње и уградње мобилијара
износе 3.839.657,86 динара а планирано је 5.000.000,00 динара (проценат реализације 76,79 %).

ИЗВЕШТAЈ О ОДРЖАВАЊУ ТЕРЕНА ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ И МОБИЛИЈАРЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2018. ГОДИНУ
Одржавање мобилијара на територији града Лесковца ЈКП „Грделица“ је изводило према уговору
број 1440/17-III/02 од 29.12.2017. године закључен између ЈКП Грделица и Града Лесковца.
Уговором су дефинисани услови под којима се одржавају мобилијари и терени за мале спортове као
и начин обрачунавања изведених радова на одржавању и начин исплате истих.
Целокупан рад на одржавању груписан је и наплаћиван кроз 9 ситуација.
Укупна вредност изведених радова према овим ситуацијама је 6.283.648,51 динар без ПДВ-а.
Ако се узме у обзир да је за 2018. Годину било планирано 7.000.000,00 динара, произилази да је
проценат реализације 89,77 %.
Кратак преглед реализованих активности:
Бетон: Уграђено преко 10 м³ на репарацији и израду нових темеља као и делова ограда око терена за
мале спортове.
Метални профили разни: Уграђено је близу 4 тоне (замена оштећених металних делова мобилијара,
замена оштећених спортских реквизита, замена оштећених делова ограда око терена за мале
спортове).
Армирачке мреже: 35 комада уграђено је уместо оштећених делова ограда.
Фарбање: 2000 метара мобилијара и ограде је префарбано.
Кош табле:Замењено је 27 кош табли са обручима и мрежицама.
ОСБ плоче: Уграђено је близу 100 м² (репарирање кровова тобогана и надстрешница).
Тегола: Уграђено је близу 150 м² (репарирање кровова тобогана и надстрешница).
Седишта клацкалица/ Љуљашке: замењено је 280 комада са припадајућим механизмима и ланцима.
Штафне на парковским клупама: Замењено је 1000 комада .
Мреже на головима: Замењено је 14 оштећених мрежа.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБЕ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА
У складу са Одлуком о одређивању комуналних делатности и делатности од општег
интереса на територији Града Лесковца број 06-7/16-1 од 09.12.2016.године као и решењем о
сагласности на ценовник број 061-23/16-II од 23.12.2016.године, димничарска служба је отпочела са
пружањем услуга грађанима Грделице и Предејана и околних насељених места.
Служба је на основу позива заинтересованих грађана направила свој план рада и у складу са њим
вршила чишћење димњака.
У посматраном периоду урађено је 311 интервенција, на основу радних налога са терена.
Грађани су од почетка били скептични, на ову врсту услуга, али су после наших интервенција
исказивали захвалност и стекли поверење у рад ове службе. Укупно фактурисани приходи износе
1.001.171,44 динара, а наплаћено је 408.648,16 динара, односно 40,80 % из разлога што ће услуге за
задњи квартал 2018 године бити наплаћене у првом кварталу 2019.године.
ВОЗНИ ПАРК
ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРДЕЛИЦА ИЗ ГРДЕЛИЦЕ
Табела 6.
МАРКА
МОДЕЛ ВОЗИЛА
ГОДИНА
ВЛАСНИК ВОЗИЛА
ВОЗИЛА
ПРОИЗВОДЊЕ
ОПЕЛ - АСТРА
20 ДТЛ-путничко
2000
ЈКП “ ГРДЕЛИЦА”
ЗАСТАВА
35,8 НПК -теретно
1988
ЈКП “ГРДЕЛИЦА”
(путар)
ФАП
1314 ФФ -теретно
1985
ЈКП “ГРДЕЛИЦА”
ТАМ
125 Т10 -теретно
1983
ЈКП “ГРДЕЛИЦА”
ВОЛВО - скип
БЛ61Б –радна
2015
ЈКП “ГРДЕЛИЦА”
машина
ИЦБ -скип
3/Д – радна машина
1975
ЈКП “ГРДЕЛИЦА”
ФОТОН -трактор ФТ454
2016
ЈКП “ГРДЕЛИЦА”
ИМТ –
прикључно
635,35
1997
ЈКП “ГРДЕЛИЦА”
возило за трактор
ВОЗИЛА КОЈА СУ ДАТА НА КОРИШЋЕЊЕ ЈКП “ГРДЕЛИЦА” из ГРДЕЛИЦЕ ОД
СТРАНЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ - ГРАД ЛЕСКОВАЦ
ЗАСТАВА
ЗАСТАВА
ДАФ

Југо 45 Корал путничко
Лада 1500Нива 1,7 путничко
ЛФ 250 ФА –теретно
возило

1991
2001
2016

Градска Управа за опште
послове Град Лесковац
Градска Управа за опште
послове Град Лесковац
Градска Управа за опште
послове Град Лесковац

Своју делатност ова радна јединица обавља у складу са потребама других радних
јединица у оквиру предузећа. Теретна возила су у функцији пре свега РЈ водовода и
канализације, РЈ Хигијена и зеленило, РЈ мобилијар, док путничка користе и друге радне
јединице у складу са потребама.
У последње четири године године обновљен је возни парк захваљујући Оснивачу
тако да се ефикасније обавља делатност и то са много мањим трошковима одржавања.
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Почетком 2019.године добијено је КАНАЛ ЏЕТ возило. Овим ће се решити проблем
одгушења канализације и смањити трошкови али и остварити значајни приходи. Највећи
проблем представља недостатак једног путничког возила за службе у овиру управе предузећа.
СЛУЖБА ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА
Извештај о раду службе општих, правних и кадровских послова за период 01.01.2018.-31.12.2018. г.
У периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. 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 14 рачуна
физичких лица у укупном износу од 205.170,47 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.
У наведеном периоду служба је учествовала у спровођењу поступaка ЈНМВ на које се закон
примењује и поступaка ЈНМВ на које се закон не примењује.
У складу са Законом о раду служба је извршила израду Правилника о оранизацији и
систематизацији послова и радних задатака који је достављен Градоначелнику града Лесковца ради
давања сагласноти 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 , којим је тражио исплату износа од 1.052.676,20 динара за водоснабдевање, из разлога
што МЗ „Ладовица“ није потрошач воде , већ становници села Ладовица. По наведеној Пресуди ЈКП
„Грделица“ из Грделице у својству тужиоца није добило спор. 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 комунална делатност, у конкретном
случају водоснабдевање, одржавање водоводне мреже, 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 за извршене комуналне услуге у износу од 158.706,68
динара против туженика Јовић Боривоја из Грделице, Пресуду 22П.бр.3904/15 којом је усвојен
тужбени захтев ЈКП „Грделица“ у износу од 6.085,17 динара против туженика Величковић Драгана
из Грделице, Пресуду 22.П.бр.836/17 у износу од 2.192,60 динара против тужене Михајловић
Радмиле из Грделице, Пресуду 52 П.бр.3212/18 којом је усвојен тужбени захтев ЈКП „Грделица“ у
износу од 16.320,98 динара против туженог Јовић Александра из Грделице, све са законском
затезном каматом, почев од дана подношења тужбе па све до исплате. Наведене Пресуде су извршне
и правоснажне.
На основу покретања иницијативе преговора Синдикалне организације за потписивање
Колективног уговора, служба је радила на изради Колективног уговора, на који је Скупштина града
Лесковаца 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,
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 односа: израда
решења за коришћење годишњих одмора запосленима, израда решења о неплаћеном одсуству,
израда решења о плаћеном одсуству.
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На спровођењу јавних радова служба је вршила израду уговора о привременим и
повременим пословима за 12 лица, а по закљученом уговору са Националном службом за
запошљавање Лесковац.
У извештајном периоду одржане су десет 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 усвјању 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;
Одлуку 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;
Одлука о усвајању Извештаја о раду и пословању предузећа за период 01.01.2018.-30.09.2018.године;
Одлука о усвајању Програма пословања предузећа за 2019.годину;
Одлука о усвајању Програма коришћења субвенција из буџета Града Лесковца за 2019.годину;
Одлука о усвајању Плана јавних набавки и јавних набавки на које се Закон не примењује за
2019.годину.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМЕРЦИЈАЛНЕ СЛУЖБЕ
ЗА 2018.ГОДИНУ
У периоду од 01.01.2018. – 31.12.2018.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.
Табела 8.
Процењена
Уговорена
Број
Ред.број
Предмет набавке
вредност без вредност без
понуда
ПДВ-а
ПДВ-а
5
1/2018 Гориво,уље и мазиво
2,800,000.00 2,402,916.67
Грађенински материјал
Фарбарско молерски
материјал

2

Електрична енергија
Натријум хипохлорит и
алуминијум сулфат

1

Метална галантерија
Испитивање здравствене
исправности питких
вода

3

3

9/2018

Браварски материјал
Репарационе куплунг
спојке

10/18

Водоводни материјал

3

2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018

7/2018
8/2018

Укупно:

4

5

3,182,000.00

2,779,785.00

610,000.00

559,120.00

700,000.00

570,583.50

700,000.00

502,400.00

560,000.00

420,291.00

700,000.00

589,790.00

992,000.00

911,400.00

1,100,000.00

1,037,452.00

2,200,000.00

1,197,434.00

1

2

13,544,000.00 10,971,172.17
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Укупна процењена вредност јавних набавки на које се Закон примењује је 13.544.000,00
динара без ПДВ-а, уговорена 10.971.172,17 дин.без ПДВ-а, а реализована 8.741.710,89 динара без
ПДВ-а.
У периоду од 01.01.2018. – 31.12.2018.г (I,II,III и IV 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,
- уговорена вредност 6.477.000,00 динара без ПДВ-а, а
- реализована вредност за I, II, III квартал износи 4.284.000,00 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" спроведени су комисијски ,уз сагласност одговорног лица код
ЈКП "Грделица".
Комерцијална служба своје радне задатке обављала у складу са општим актима предузећа.

НАПЛАТНА СЛУЖБА
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2018. ГОД.
Наплатна служба као саставни део ЈКП „ГРДЕЛИЦА“ из Грделице врши у оквиру своје
основне делатности пре свега наплату утрошка за воду и канализацију по обрачуну очитаних стања
на водомерима, а у складу са Одлуком о водоводу на територији Града Лесковца и Правилника о
водоводу предузећа.
Поред тога у 2018. години наплатна служба је почела са фактурисањем и наплатом
димничарских услуга на основу Одлуке о одређивању комуналних делатности и делатности од
општег интереса на територији Града Лесковца број 06-7/16-1 од 09.12.2016.године као и решењем о
сагласности на ценовник број 061-23/16-II од 23.12.2016.године.
Утрошена вода се обрачунава на основу утрошка (разлици између два очитана стања) насталог
очитавањем водомера, а димничарске услуге на основу броја димњака.
Уколико водомер није очитан, услед недоступности водомера зато што је :закључано , затрпана
шахта, под водом, или је на шахту паркирано возило у моменту редовног очитавања, испоручена и
утрошена вода обрачунава се по просечној потрошњи из претходног периода.
Корисницима који немају уграђен водомер, утрошена вода фактурише се паушално , на основу броја
чланова домаћинства у складу са Правилником о водоводу ЈКП „Грделица“.
На основу истог правилника и већ поменуте Одлуке о водоводу, по којима је очитавање обавезно
најмање три пута годишње, у наплатној служби практикује се очитавање минимум шест пута
годишње, због прецизнијег обрачуна утрошка као и у случају промене цене воде.
У периоду од 01.01.2018.године до 31.12.2018.године фактурисано је :
а) воде,............................................................................................. 292.965 m3
б) отпадних вода, односно канализације......................................... 125.102 m3
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У истом периоду финансијски гледано укупно је фактурисано(са ПДВ) за:
a) воду и канализацију....................................................... 12.795.891,08 динара.
Од чега је наплаћено за:
a) воду и канализацију.........................................................13.866.730,35 динара.
Финансијски гледано по категорији корисника највише фактурисаног и наплаћеног је у категорији
физичких лица (домаћинства) што се види из приложене табеле:
Цена воде није мењана од 25.02.2011. године и износи 31,70 динара по м³ (без ПДВ-а)
Преглед фактурисане и наплаћене воде и канализације по категорији корисника:
Табела 9.
%
Врста
Утрошак м³
Фактурисано
Наплаћено
наплате
корисника
вода
канализ.
104,9
Домаћинства
267.316,00
102.415,00
10.422.120,28 10.929.750,38
Предузећа
3.110,00
1.956,00
274.178,02
268.501,35
97,9
Установе
15.476,00
14.099,00
1.445.547,18
1.594.127,05
110,3
105,7
Радње
7.063,00
6.632,00
654.045,60
691.619,70
Сви/суд.путем
УКУПНО

292.965,00

125.102,00

12.795.891,08

382.731,87
13.866.730,35

108,4

Доспели, а ненаплаћени дуг за комуналне услуге, по Одлуци управног одбора овог предузећа од
10.05.2013.год. дужник је могао да плати и на рате, тј. да склопи уговор о репрограмирању дуга у
зависности од висине дуга, на следећи начин:
- Дуг до 10.000,00 дина на 6 месечних рата;
- Дуг од 10.000,00 до 20.000,00 динара на 12 месечних рата и
- Дуг преко 20.000,00 дин на 24 месечних рата.
Потрошачима који су били заинтересовани за овај вид измирења обавеза изашло се у сусрет у 85
случаја којим је репрограмиран износ од 888.653,12 динара од чега су створене обавезе по
репрограму од 462.401,41 динара у 2018 години, док је преостали износ од 426.251,71 динара
пренешен по уговору о репрогаму за релизацију у 2019. години. У циљу боље наплате доспелих
обавеза, а и бржег и лакшег измирења истих омогућена је и наплата електронским путем на текућем
рачуну предузећа који је назначен на рачуну који корисници добију.
Нередовним платишама је формирано 832 опомена пред утужење.
Правној служби предузећа прослеђени су предлози за утужења за 14 корисника који нису у
року измирили своја дуговања и који се нису одазвали опоменама пред утужење, нити су склопили
угороворе о репрограмирању дуга, иако им је у опоменама било назначено да као могућност
решавања проблема имају и тај начин како би се избегли непотребни трошкови утужења
Водом из нашег дистрибутивног система водовода на основу уговора са Градском управом за
комунално стамбене послове у 2018. години напаја се и 8 јавних чесми и 2 фонтане, чију потрошњу
очитава и фактурише Наплатна служба а плаћа Град Лесковац и то:
- Фонтана алпинета – трг,
- Фонтана код дома здравља,
- Јавна чесма електродистрибуције,
- Јавна чесма на тргу,
- 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.
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У циљу унапређења односа са корисницима наплатној служби у оквиру њене надлежности
грађани су могли у 2018. години да поднесу и захтеве за измену података или пак допуну неопходне
документације у зависности од потреба путем :
- Захтева за промену имена власника,
- Захтева за пријаву и одјаву члана,
као и захтеве за разне интервенције:
- Захтев за измештање водомера,
- Захтев за замену механизма,
- Захтев за било какву интервенцију на водомеру или инсталацији у њиховом власништву,
- Захтев на прикључење на водоводну мрежу,
- Захтев за рекламацију рачуна.
Сви ови захтеви се прослеђују комисији за решавање захтева грађана или надлежној служби у
зависности од захтева.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2018.ГОДИНУ
У периоду 01.01.2018 – 31.12.2018.године, предузеће ЈКП „Грделица“ је остварило укупни приход у
износу од 76.525.400,92 динара и расходи у износу од 75.778.630,79 динара.
Разлика између прихода и расхода износи 746.770,13 динара у корист прихода, односно бруто
добитак у пословању износи 746.770,13 динара.
После умањења бруто добитка за обрачунати порез на добит и увећања за одло ени порески приход
за 2018.годину исказана је нераспоређена добит за 2018.годину у износу од 963.807,00 динара.
У посматраном периоду текући рачун предузећа није био ни једном у блокади, а кроз одржавање
текуће ликвидности измириване су следеће обавезе из пословања:
- Обавезе према повериоцима на име испоручених добара и извршених услуга.
- Обавезе на име уплата доприноса за обавезно социјално осигурање (редовно измирене у
текућем за претходни месец)
- Обавезе за ПДВ
- Измирене обавезе по финансијском лизингу за куповину грађевинске машине СКИП у износу
од око 107.000,00 на месечном нивоу (остала још једна транша за јануар 2019. године)
- Исплаћена солидарна помоћ запосленима у износу од 41.800,00 динара по запосленом са
припадајућим порезима.
- Исплаћено је 12,5 зарада.
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УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА У
2018.години.
р.бр
1

ПРИХОДИ
Врста прихода
Приходи од продаје воде за пиће и
одвођење отпадних вода

Конто
614

План 2018

Табела 10.
Реализација
11.345.991,57

33.000.000,00

34.125.401,52

2.000.000,00

1.318.560,27

65,93%

6.000.000,00

17,47%

400.000,00

1.048.269,01
3.384,00
95.170,40

614-15

5.000.000,00

3.839.657,86

76,79%

614-16
614-18
614-25
614-27
61447,48
631

7.000.000,00
1.500.000,00
200.000,00

6.283.648,51
2.223.191,38
85.262,62
136.282,70

89,77%
148,82%
42,63%

2.000.000,00

1.001.171,44
81.706,33
61.587.697,70
13.500.000,00
339.665,82
383.000,00
3.646,00
28.152,00
683.239,40
76.525.400,92

50,10%

2

4
6
9
10
11
13
15
16
17
18
19
20
21
22
22
23

Приходи од пружања пијачних услуга
Приходи од прикључка на водоводну
и канализациону мрежу,радова на
прикључку,рад. по налогу и рад
Скипа
Приходи од чишћења септ.јама
Приходи од аутоцистерне
Приходи од производње и уградње
мобилијара
Приходи од одржавања терена за
мале спортове и мобилијара
Приходи од продаје цвећа
Приходи од вршења осталих услуга
Приходи од рада пумпи
Приходи од Димњичарских услуга
Повећање вредности залиха гот.пр.
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ УКУПНО
Приходи од текућих субвенција
Приходи од камата
Добици од продаје некр.постр.и опр.
Наплаћена отписана потраживања
Приходи од смањења обавеза
Остали непоменути приходи
ПРИХОДИ ЗБИРНО

90,77%

12.500.000,00

Приходи од одржавања чистоће на
површинама јавне намене, одржавању
јавних зелених површина, одржавању
јавних чесми и фонтана, одржавању
614-1
уличних сливника, чишћењу снега и
леда на површинама јавне намене,
поткресивању грана дрвећа које се
налазе на путу, кошење траве на путу,
чишћење и уређење јаркова

3

%

6143,4,5,6

6148,9,10,13
614-11
614-14

103,41%

68.202.921,00
13.436.888,56

640
662
670
675
677
679

200.000,00
81.839.809,56
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23,79%

90,30%
100,47%

29,20%
93,51%

РАСХОДИ
р.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Врста расхода
Трошкови материјала
Трошкови горива и енергије
Трошкови зарада и накнада
Трошкови пореза и допр.на терет посл.
Трошкови накн.по уг.о прив.и пов.пос.
Остали лични расходи и накнаде
Трошкови транспортних услуга
Трошкови услуга одржавања
Трошкови закупнине
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови осталих услуга
Трошкови амортизације
Трошкови непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови премије осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови чланарина
Трошкови пореза
Остали нематеријални трошкови
Расходи камата
Расходи по основу дир. отписа потр.
Остали непоменути расходи
РАСХОДИ ЗБИРНО

Табела 11.
Конто
512
513
520
521
524
529
531
532
533
535
539
540
550
551
552
553
554
555
559
562
576
579

План 2018
Реализација2018
12.500.000,00
10.137.381,61
3.500.000,00
2.642.955,66
40.833.696,00
38.849.737,96
9.422.851,00
8.425.438,04
2.176,434,00
1.070.131,97
5.176.888,56
5.173.602,76
400.000,00
338.509,92
1.000.000,00
749.140,74
9.882,94
100.000,00
68.986,64
1.500.000,00
922.736,45
2.500.000,00
3.835.791,51
250.000,00
237.669,75
200.000,00
197.959,17
500.000,00
400.916,98
100.000,00
122.064,81
20.000,00
49.689,00
200.000,00
254.999,59
800.000,00
414.680,41
200.000,00
278.461,22
1.263.594,47
500.000,00
334.299,19
81.839.809,56
75.778.630,79

%
81,09
75,51
95,14
89,41
49,17
99,93
84,63
74,91
68,98
61,51
153,43
95,06
98,97
80,18
122,06
248,44
127,49
51,83
139,23
66,85
92,59

ЗАКЉУЧАК
Јкп „Грделица“- Грделица је у току 2018. године реализовало планиране циљеве и остварило укупан
позитиван финансијски резултат. У циљу наставка и унапређења постигнутих резултата у наредном
периоду активности предузећа биће усмерене на:
- Смањење укупних трошкова кроз рационализацију броја запослених и прерасподела
постојећих запослених на нове послове.
- Одржавање високог процента наплате потраживања.
- Добијање сагласности оснивача за повећање цене воде за 30%, и
-Увођење фиксне накнаде за одржавање техничке спремности система водовода и
канализације од 70,00 динара по мерном месту.
-Повећање броја прикључака-крајњих корисника услуга.

Извештај обрадио

Директор,

Шеф књиговодства

ЈКП "Грделица" Грделица

Станимир Миленковић

Зоран Јовић, дипл.ецц
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