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

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 систему постоји 3485 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 105 интервенција на водоводној
мрежи на профилима од Ø1/2 – Ø 200 мм.
Извршено је 41 интервенција у оквиру одржавања водовода
Урађена су 5 нова прикључка на водоводној мрежи
Урађено је и 1 издвајање водомера.
У истом периоду су уграђена 3 нова водомера и 1 замена стакла на водомерима разних
профила.
ИЗВЕШТАЈ О ХИГИЈЕНСКОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ
Током периода од 01.01.-31.3.2019. год. редовно је праћена 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 6 испитивања квалитета воде, од тога 6 узорака сирове воде и 18 узорака из
мреже.
Микробиолошка и физичко-хемијских исправност је утврђена у 100% контролисаних узорака.
У истом периоду за дезинфекцију воде на постројењу у Градишту утрошено је укупно 2600 кг
натријум-хипохлорита и 900 кг алуминијум сулфата.
ИЗВЕШТАЈ О ФУНКЦИОНИСАЊУ СЛУЖБЕ 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 46 интервенција, пуштање пумпе у рад 39 пута и 7 интервенција на
одгушењу канализационе мреже при чему је специјално возило ВОМА ангажовано 1 пут.
Набавком специјалног возила “Канал-џет“-a дошло је до побољшања у функционисању ове
службе као и ангажовањем овог возила на терену, у 28 случајева на одгушењу наше канализационе
мреже као и по захтеву других корисника. Контролу отпадних вода врши ЗЗЈЗ и то 2 пута годишње
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по 3 узорака.Приоритет ове службе је да својим потрошачима обезбеди без прекида услуге
снабдевања квалитетном водом за пиће, као и услуге одвођења отпадних вода.

СЛУЖБА ХИГИЈЕНЕ И ЗЕЛЕНИЛА

-

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.

Све радне активности су у складу са Опертивним планом и програмом одoбрене су од стране ЈП
„Урбанизам и Изградњу“ Лесковац.
По уговору Одржавање чистоће на површинама јавне намене за 2019 год. укупан предвиђен
износ од 22,000,000.00 дин. са ПДВ-ом, реализовано је 3,439,927.17 дин. са ПДВ-ом.
Одржавање јавних зелених површина по уговору за 2019. год. укупан предвиђен износ од
15,000,000.00 са ПДВ-ом, реализовано је 1,629,929.24 дин.са ПДВ-ом.
Чишћење снега и леда са површина јавне намене и коловози пута за 2019 год. укупан предвиђен
износ од 3,000,000.00 дин.са ПДВ-ом, реализовано је 2,404,608.82 са ПДВ-ом.
Оджавање уличних
сливника за 2019. год. укупан предвиђен износ је 1,000,000.00 дин. са ПДВ-ом, реализовано је
210,736.00 дин.са ПДВ-ом .
Одржавање јавних чесми и фонтана за 2019.год. укупан предвиђен износ је 300,000.00 дин.са
ПДВ-ом.
Поткресивање гране дрвећа које се налазе на путу, кошење траве на путу,чишћење и уређење
јаркова пута по уговру за 2019.год, вредност је износила 4,500,000.00 дин.са ПДВ-ом.
У прилогу се налази преглед признатих ситуација са ПДВ-ом од стране ЈП “УРБАНИЗАМ И
ИЗГРАДЊА“ Лесковац .
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЛАСТЕНИКА
Јануара месеца отпочело је сејање семена у оквиру пролећне сетве. Укупан број засејаних
семенки је 66.400.
Крајем марта месеца отпочело је пикирање цвећа које још увек траје.
Продато цвеће у овом кварталу износи:
ВИОЛА 4.160 комада (јесења сетва) што укупно финансијски износи 124.592,00 динара.

ОДРЖАВАЊЕ ТЕРЕНА ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ И МОБИЛИЈАРЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ЈКП „Грделица“ из Грделице послове одржавања терена за мале спортове и мобилијар је
изводило према уговору бр.3959/18-III-12 од 28.02.2018.године.
Како временске прилике нису дозвољавале, са радовима се почело 08.02.2019.године.
Колико је време дозвољавало, радови су извођени у фебруару и марту. Углавном смо били
усредсређени на ужи центар Града Лесковца (централни парк, улица Страхињића Бана, Парк Томе
Костића код Гаретове палате, Парк Краља Петра код зелене пијаце, аутобуске у Булевару
Ослобођења и иза болнице). Део времена је искоришћен за одржавање мобилијара у Грделици код
Дома Здравља.
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Углавном су мењане оштећене штафне на клупама, оштећена седишта на љуљашкама са
ланцима и механизмима, оштећена седишта на клацкалицама. Поправљене су оштећене ограде око
терена за мале спортове а на самим теренима мењане оштећене кошаркашке табле са обручима и
мрежицама и по која оштећена мрежа на рукометним головима.
Сви ови радови према уговору а на основу дневника и грађевинске књиге приказани су кроз
Прву привремену ситуацију у износу од 307.245,34 динара без ПДВ-а.
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.
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
297.601,47 динара, а наплаћено је 173.418,61 динара, односно 58,27 % .
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБЕ ПИЈАЦЕ
Ова служба обавља своје послове и радне задатке у Грделици и Предејану. Своје приходе ова
служба обезбеђује путем наплате накнаде за коришћење пијачног простора и резервације продајних
места на пијаци (закуп пијачног простора). Због ниских температура и слабије понуде робе на пијаци
у овом периоду приходовано је 175.339,62 динара, а раст прихода очекује се у следећим кварталима.

ВОЗНИ ПАРК
У овом периоду возни парк ЈКП “Грделица“ је увећан за специјално комунално возило
КАНАЛ-ЏЕТ за чишћење канализационе мреже и септичких јама, које је обезбедио Оснивач. Овим
ће се смањити расходи на одржавању канализационе мреже и повећати приходи пружањем услуге
правним лицима и домаћинствима.
У овом периоду извршена је и набавка теретног возила марке IVECCO-камион путар којим ће
се унапредити ефикасност пре свега у службама одржавања мобилијара, хигијене и зеленила, те
служби водовода и канализације.
Возни парк прати све радне јединице у обављању својих делатности.
Највећи приходи које је ова радна јединица остварила се виде кроз привремене ситуације за
одржавање хигијене и зеленила, зимско одржавање, поткресивање грана дрвећа које се налази на
путу, чишћење и уређивање јаркова пута на територији Грделице и Предејана.
Возни парк је скоро свакодневно у сарадњи са радном јединицом Водовод и канализација
(ископ и затрпавање кварова на водоводној мрежи, превоз натријумхипохлорита од управе до
постројења у Градишту и др.).
Превоз мобилијара радној јединици Мобилијари се врши по потреби те радне јединице.
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СЛУЖБА ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА
У периоду од 01.01.2019.године до 31.03.2019.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 31.12.2018.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 5 рачуна
физичких лица у укупном износу од 54.269,85 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. Такође, Основном суду у Лесковцу, служба је доставила 3
предлога за извршење на основу правоснажних пресуда у укупном износу од 308.324,00 динара.
Основни суд у Лесковцу је проследио наведене предлоге јавним извршитељима ради спровођења
извршења.
У наведеном периоду служба је учествовала у спровођењу поступка ЈНМВ на које се закон
примењује и поспупака ЈНМВ на које се закон примењује, тако је служба израдила 19 уговора по
спроведеним поступцима ЈНМВ.
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.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМЕРЦИЈАЛНЕ СЛУЖБЕ
У периоду од 01.01.2019 – 31.03.2019. год. комерцијална служба је своје радне задатке
обављала у складу са општим актима предузећа. Комерцијална служба поступала је у складу са
усвојеним планом јавних набавки за 2019 год. који је усвојен од стране Надзорног одбора.
Комерцијална служба учествовала је у спровођењу поступака јавне набавке добара и
услуга.На основу података добијених од стране овлашћених лица дала је тромесечни извештај за IV
квартал 2018.год. као и извештај за I квартал 2019. године на Порталу Управе за Јавне набавке.
Планом јавних набавки обухваћене су јавне набавке на које се Закон примењује (јавне набавке
мале вредности) са процењеним вредностима (добра и услуге) и то:
Натријум хипохлорит и алуминијум сулфат-процењена вредност 700.000,00 динара без ПДВа,уговорена вредност 572.500,00 дин.без ПДВ-а.
Репарационе куплунг спојке -процењена вредност 1.100.000,00 динара без ПДВ-а, уговорена
вредност 1.092.981,00 дин.без ПДВ-а.
Гориво,уља и мазива- процењена вредност 3.200.000,00 динара без ПДВ-а, уговорена вредност
2.706.900,00 дин.без ПДВ-а
Електрична енергија -процењена вредност 800.000,00 динара без ПДВ-а, уговорена вредност
749.021,69 дин.без ПДВ-а
Грађевински материјал-процењена вредност 1.826.570,00 динара без ПДВ-а уговорена
вредност 1.596.993,00 дин.без ПДВ-а
Браварски материјал- процењена вредност 792.768,00 динара безПДВ-а, уговорена вредност
712.141,00 дин.без ПДВ-а.
Фарбарско молерски материјал-процењена вредност 514.555,00 динара без ПДВ-а, уговорена
вредност 447.894,59 дин.без ПДВ-а.
Камион путар -процењена вредност 3.200.000,00 динара без ПДВ-а, уговорена вредност
3.200.000,00 дин.без ПДВ-а.
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Испитивање здравствене исправности питких вода,квалитета отпадних вода и санитарни
преглед радника-процењена вредност 700.000,00 дин.без ПДВ-а(услуга), уговорена вредност
584.366,00 дин.без ПДВ-а.
Осигурање(услуга)- процењена вредност 1.500.000,00 дин.без ПДВ-а,уговорена вредност
1.486.760,00 дин.без ПДВ-а.
Водоводни материјал -процењена вредност 2.700.000,00 дин.без ПДВ-а.
Специјално комунално возило са цист.надгр.10м3-процењена вредност 10.510.000,00 дин.без
ПДВ-а.
Ред.број
Јавне
набавке

Предмет набавке

Процењена вредност
без ПДВ-а

Уговорена вредност без
ПДВ-а

Натријум хипохлорит и
алуминијум сулфат
Репарационе куплунг
спојке

700.000,00

572.500,00

1.100.000,00

1.092.981,00

9/2019

Гориво,уља и мазива

3.200.000,00

2.706.900,00

2/2019

Електрична енергија

800,000.00

749.021,69

3/2019

Грађевински материјал

1.826.570,00

1.596.993,00

4/2019

Браварски материјал
Фарбарско молерски
материјал

792.768,00

712.141,00

514.555,00

447.894,59

Камион путар
Испитивање здравствене
исправности питких
вода,квалитета отпадних
вода и санитарни преглед
радника

3.200.000,00

3.200.000,00

700.000,00

584.366,00

Осигурање

1.500.000,00

1.486.760,00

Водоводни материјал
Специјално комунално
возило са цист.надгр.10м3

2.700.000,00

/

10.510.000,00

/

Укупно:

27.543.893,00

13.149.557,28

10/2019
11/2019

7/2019
5/2019

8/2019

1/2019

Укупна процењена вредност јавних набавки на које се Закон примењује (добра и услуге)
износи 27.543.893,00 динара без ПДВ-а,а уговорена за I квартал 2019 године износи 13.149.557,28
дин.без ПДВ-а.
У I кварталу нису закључени уговори за набавку водоводног материјала и специјалног
комуналног возила са цист.надгр.10м3.
Планом јавних набавки планиране су и јавне набавке на које се Закон не примењује. Планом
је предвиђено укупно 41 јавна набавка(добра и услуге). Укупна процењена вредност јавних набавки
на које се Закон не примењује (добра и услуге) је 9.708.284,00 дин. 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 2019. годину износи
37.252.177,00 дин. 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" спроводе се комисијски, уз сагласност одговорног лица код ЈКП
"Грделица".
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НАПЛАТНА СЛУЖБА
У периоду од 01.01.2019.године до 31.03.2019.године, наплатна служба је у оквиру својих
надлежности радила на очитавању стања на водомерима, фактурисању утрошене воде и канализације
и фактурисању димничарских услуга као и инаплату дуговања насталих по основи поменутих
фактура.
У том периоду укупна потрошња - фактурисана вода је 72.959,00 m3. а одвођење отпадних
вода је 28.557,00 m3.
Финансијски гледано укупно је: - фактурисано 3.123.751,77 дин.
- наплаћено 2.725.394,99 дин.
Што чини реализацију од 87 %.
У истом периоду нередовним платишама су формиране опомене пред утужење, за дуговања за
која нису измирена у року за комуналне услуге у 92 случаја.
Потрошачима се изашло у сусрет и направљено је 2 репрограма за дуговања како би без
утужења измирили своје обавезе.
Правној служби предузећа прослеђени су предлози за утужења за 7 корисника за оне који
нису у року после опомена измирили своја дуговања.
У наведеном периоду за димничарске услуге је:
-

Фактурисано 298.369,18 динара.
Наплаћено
173.418,61 динар,
Што чини реализацију од 58 %.

Табеларни приказ потрошње, фактурисања и наплате.
р.бр ОПИС

Потршено у М³

1 ВОДА

72959

2 КАНАЛИЗАЦОЈА

28557

Фактурисано

Наплаћено

3,056,129.22

4 КАМАТА

0

67,622.55

2,725,394.99

3 ДИМ.УСЛУГЕ

0

298,369.18

173,418.61

3,422,120.95

2,898,813.60

УКУПНО:
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ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019.31.03.2019.ГОДИНЕ
У периоду 01.01.2019. – 31.03.2019.године, предузеће ЈКП „Грделица“ је остварило укупни
приход у износу од 23.339.215,54 динара и расходи у износу од 18.401.302,13 динара.
Разлика између прихода и расхода износи 4.927.913,41 динар у корист прихода што
представља добитак из редовног пословања.
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,
- Измирена обавеза по финансијском лизингу за куповину грађевинске машине СКИП у износу
од око 107.000,00 динара што представља и последњу рату по уговору тако да је од јануара
месеца СКИП и формално правно у власништву предузећа,
- Исплаћене су 3 зараде.
У посматраном периоду извршена је набавка теретног возила камион-путар (IVECCO), чија
вредност износи 3.840.000,00 динара. Возило је плаћено у валути.
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ПРЕГЛЕД ПРИХОДА- АНАЛИТИКА 31.03.2019
ред.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

конто
614
614-4
614-10
614-47
614-13
614-14
614-15
614-16
614-21
614-18
614-25
614-27
614
614-3
614-45
614-46
614-5
614
614-6
614-11
614-8
614-12
614-7
614-52
614-26
614-28
614-29
614-20
614-2
614-48
630
630-0
640
640-0
662
662-0
670
670-1
675

назив
Приход од продаје производа и услуга
Приход од закупа Грделица
Приход од радова по налогу
Приход од димничарских услуга
Приход од ровокопача
Приход од ауто цистерне
Приход од производње и уградње мобилијара
Приход од одржавања мобилијара
Приход од одржавања чистоће на јав. површ.
Приход од продаје цвећа
Остали приходи
Приход од рада пумпи
Приход од воде
Приход од закупа пијачног простора Предејане
Приход од одржавања јавних чесми
Приход од зимског одржавања
Приход од пијачних такси Грделица
Приход од канализације
Приход од пијачних такси Предејане
Приход од чишћења септичке јаме
Приход од прикључка
Приход од измештања вод.мреже
Приход од кошења
Приход од Канал Џета
Приход од оржавања сливника
Приход од поткресивања грана
Приход од одржавања јавних зелених површина
Приход од обављања јавних радова
Приход од сагласности
Приход од дим.услуга Предејане
Повећање вред.зал.гот.производа
Повећање вред.зал.гот.производа
Приходи од премија, суб., дотација, донација,..
Приход од текућих субвенција
Приход од камата
Приход од камата
Добици од продаје нек.построј.и опреме
Добици од продаје нек.построј.и опрем
Наплаћена отписана потраживања
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износ
12,824,598.26
64,381.64
231,841.10
208,389.24
51,960.22
0.00
890,802.00
307,245.34
3,127,206.52
103,833.60
8,744.00
33,408.12
2,495,452.12
0.00
0.00
2,186,008.02
89,541.35
210,974.35
21,416.63
0.00
49,370.00
300,332.00
0.00
213,799.00
175,613.33
538,634.79
1,481,753.85
0.00
2,000.00
31,890.72
0.00
0.00
10,010,000.00
10,010,000.00
67,622.36
67,622.36
0.00
0.00
0.00

40
41
42
43
44
45
46
47

675-0
677
677-3
679
679-1
679-2
679-3
679-4

Наплаћена отписана потраживања
Приход од смањења обавеза
Приход од смањења обавеза
Остали непоменути приходи
Ванредни приходи и казне од запослених
Приходи по основу надокнађене штете
Накнада судских трошкова
Остали непоменути приходи
УКУПНО
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0.00
0.00
0.00
436,994.92
8,612.92
428,382.00
0.00
0.00
23,339,215.54

ПРЕГЛЕД РАСХОДА - АНАЛИТИКА 31.03.2019.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

конто
512
512-0
512-1
512-10
512-12
512-2
512-3
512-4
512-5
512-6
512-7
512-8
512-11
512-9
512-14
512-13
513
513-0
513-10
513-11
513-12
513-13
513-14
513-15
513-16
513-18
513-19
513-20
513-21
513-4
513-5
513-6
513-7
513-8
513-9
513-22
513-23
513-2

опис
Трошкови осталог материјала
Трошкови заједничких служби
Трошкови водовода и канализације
Трошкови мобилијара
Трошкови материјала-јавни радови
Трошкови пијаце
Трошкови расадника
Трошкови зеленила и хигијене
Трошкови аутосливник, фап13,..
Трошкови скип,трактор, виљушкар
Трошкови застава путарче
Трошкови канцеларијског материјала
Трошкови астра,југо,лада...
Трошкови радионице
Трошкови аутогуме у употреби
Трошкови алата и инветара у употреби
Трошкови горива и енергије
Трошкови електричне енергије
Трошкови горива агрегат
Трошкови горива мобилијар
Трошкови горива косачица,тестера,..
Трошкови горива моторна тестера
Трошкови горива водовод-канализација
Трошкови горива трактор-косачица
Трошкови горива Виљушкар
Трошкови горива скип Волво
Трошкови горива-јавни радови
Трошкови горива Даф
Трошкови горива трактор фотон
Трошкови горива там 125
Трошкови горива застава путарче
Трошкови горива скип
Трошкови горива астра
Трошкови горива југо 45
Трошкови горива лада нива
Трошкови горива Канал-Џет
Трошкови горива путарче Ивеко
Трошкови горива Ауто-сливник
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износ
1,520,612.13
33,541.88
450,671.13
700,421.32
0.00
238.19
253,824.31
27,542.64
7,752.00
29.90
12,169.18
33,754.92
666.66
0.00
0.00
0.00
624,565.08
178,903.56
5,818.60
2,524.00
1,276.75
9,222.77
2,810.74
477.79
0.00
158,507.62
0.00
24,110.61
32,571.28
2,715.00
31,889.99
0.00
49,662.74
0.00
22,489.47
89,309.17
12,274.99
0.00

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

520
520-0
521
521-00
521-01
524
524-0
529
529-2
529-3
529-5
529-6
529-8
529-9
529-13
531
531-1
531-2
531-3
531-4
532
532-10
532-1
532-4
532-11
532-12
532-14
532-16
532-18
532-19
532-2
532-21
532-3
532-15
532-5
532-6
532-7
532-8
532-22
535
535-0
533

Трошкови зарада и накнада
Трошкови зарада и накнада
Порези и доприноси на терет посл.
Доприноси на терет послодавца
Умањење зарада
Трошкови накн.по уговору о ППП
Трошкови накн.по уговору о ППП
Остали лични расходи и накнаде
Јубиларне награде
Солидарна помоћ
Трошкови превоза на сл.путу
Трошкови превоза на рад и са рада
Трошкови кориш.сопст.аута у сл.сврхе
Дневнице за службени пут
Остале помоћи запосленима
Трошкови транспортних услуга
Трошкови поштарина
Трошкови птт-фиксни телефон
Трошкови птт-мобилни телефони
Трошкови птт-гпрс
Трошкови услуга одржавања
Трошкови одржавања СКИП-а
Трошкови отпушења канализације
Трошкови одржавања пумпи
Трошкови одрж.трактора
Трошкови винкловања мотора
Трошкови одрж.комп.,штампача,....
Трошкови одржавања застава Путарче
Услуге одржавања камиона ДАФ
Трошкови одржавања на Водоводу
Трошкови одржавања на зеленилу и хигијени
Трошкови одржавања Виљушкара
Трошкови одржавања на мобилијарима
Трошкови одржавања трактор-косач.
Трошкови одржавања опел-астре
Трошкови одржавања југо 45
Трошкови одржавања лада нива
Трошкови одржавања Цистерне
Трошкови одржавања камиона Фап
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови закупнина
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10,616,421.00
10,616,421.00
2,084,931.00
1,820,715.00
264,216.00
0.00
0.00
95,867.00
0.00
0.00
8,523.00
74,412.00
5,931.00
7,001.00
0.00
81,631.79
16,392.67
24,337.94
39,799.72
1,022.46
305,389.36
0.00
43,493.35
0.00
0.00
28,766.00
65,830.00
7,000.00
2,000.00
36,000.00
11,400.01
0.00
0.00
0.00
1,200.00
0.00
89,600.00
0.00
0.00
32,000.00
32,000.00
2,530.75

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

533-4
539
539-0
539-2
539-4
539-5
539-9
540
540-0
550
550-3
550-4
550-9
551
551-0
551-3
552
552-0
552-2
552-5
552-1
552-3
553
553-0
554
554-0
554-1
555
555-0
555-1
555-3
555-4
555-9
559
559-0
559-2
559-1
559-3
559-5
559-4
562
562-0

Трошкови закупа посл. простора
Трошкови осталих услуга
Трошкови услуга заштите на раду
Трошкови одвоза смећа
Трошкови анализе воде
Трошкови санитарног прегледа радника
Трошкови осталих услуга
Трошкови амортизације
Трошкови амортизације
Трошкови непроизводних услуга
Трошкови здравствене услуге
Трошкови саветовања и др.
Трошкови стручне литературе
Трошкови репрезентације
Репрезентација ЈКП Грделица
Трошкови робе у пословним просторијама
Трошкови премије осигурања
Трошкови премија осигурања имовине
Трош.премије осиг.возила при регистрацији
Здравствено осигурање
Трошкови премије осигурања запослених
Осигурање опште одговорности
Трошкови платног промета
Платни промет у земљи
Трошкови чланарина
Чланарина Коморама
Чланарина Удружењу Водовода
Трошкови пореза
Трошкови пореза на имовину
Порез на оружје
Остали порези
Трошкови заштите и унапређење ж.средине
Локална комунална такса
Остали нематеријални трошкови
Таксе (административне, судске,...)
Судски трошкови
Трошкови огласа у штампи
Трошкови санитарног прегледа радника10500
Трошкови израде пројекта
Регистрација возила
Расходи камата
Расходи камата по кредитима
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2,530.75
217,422.92
26,680.00
32,134.92
120,802.00
6,320.00
31,485.99
750,000.00
750,000.00
79,696.97
27,000.00
45,000.00
4,363.64
88,508.34
87,275.00
1,233.34
1,631,517.00
1,415,241.00
75,929.00
48,880.00
64,306.00
30,161.00
22,423.00
22,423.00
7,473.00
3,873.00
3,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
181,823.58
53,445.76
44,801.57
25,796.25
1,580.00
0.00
56,200.00
56,488.28
0.00

125
126
127
128
129
130
131
132
133

562-4
562-5
562-9
576
576-0
579
579-4
579-5
579-9

Расходи уговорених камата
Расходи кам.за порез и допринос
Расходи других камата
Расходи отписа потраживања
Расходи отписа потраживања
Остали непоменути расходи
Трошкови судских спорова
Казна за прив.преступе и прекршаје
Други непоменути расходи
Укупно:
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3,063.30
39,852.74
13,572.24
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
18,401,302.13

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,
те по потреби сазива седнице.
У периоду од 01.01.2019.године до 31.03.2019.године одржане су две седнице Надзорног
одбора на којима су донете следеће одлуке:
Одлука о усвајању Извештаја Централне пописне комисије о извршеном годишњем попису са
стањем на дан 31.12.2018.год.
Одлука о усвајању Извештаја о раду и пословању ЈКП „Грделица“ Грделица за 2018.годину.

ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА И АКТИВНОСТИ У ПРОТЕКЛОМ ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ
Анализирајући тромесечни извештај можемо закључити да је максимално ангажовање свих
запослених остварен позитиван резултат у пословању. Запослени су уложили сав труд и знање у
циљу постизања што већих прихода уз истовремено минимизирање трошкова на свим билансним
позицијама. У посматраном периоду било је мање реализованих прихода на позицијама одржавања
јавних и зелених површина из разлога лоших временских услова, али се повећање прихода на овој
позицији очекује у наредном периоду и то кроз свакодневно ангажовање запослених у делу кошења
траве, сакупљање смећа, чишћења улица и редовног одржавања цветних леја, а интензитет радова
зависиће од степена вегетације.
Тенденција предузећа је да се са позитивним пословањем настави и у следећим кварталима, а
са повећањем прихода и смањи обавеза послодавца према запосленима на име заосталих зарада.
У прилогу извештаја достављамо Преглед прихода – аналитика и Преглед расхода - аналитика
за први квартал 2019. године.

Извештај обрадио

Директор,

Шеф књиговодства

ЈКП "Грделица" Грделица

Станимир Миленковић

Зоран Јовић, дипл.ецц
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