ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА
ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2020. ГОДИНУ

Пословно име: ЈКП Грделица
Седиште: Грделица, Речица бр.5
Претежна делатност: 3600 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Матични број: 17006312
ПИБ: 100539058
ЈББК: 83143
Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Лесковац

Грделица, децембар 2019. године

ПЛАНИРАНИ ПРЕГЛЕД СУБВЕНЦИЈА ЗА 2020.годину

У складу са чланом 61.Закона о јавним предузећима ЈКП“Грделица“доноси посебан
програм за коришћење средстава и субвенција из Буџета града Лесковца за
2020.годину којим се дефинише намена и динамика коришћења.
КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
Конто

Опис

495

495

Набавка
вишефункционалне
машине-чистилице
до 3,5т
Комбинована
грађевинска
машина-Скип
Раоник за трактор

495

Мотокултиватор

495

Фекалне пумпе
(ком.2)
Таруп

495

495
495

Профилисана
кашика за чишћење
јаркова и канала
УКУПНО:

План 2020.

24.720.000,00

01.01.31.03.2020.

01.04.30.06.2020.

01.07.30.09.2020.

01.10.31.12.2020.

24.720.000,00

Набавка наведене опреме нам је неопходна из следећих разлога:
-

ЈКП“Грделица“обавља поверену делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене у
Грделици и Предејану, и до сада је наведене послове обављала без чистилице, тако да нам је
повећањем обима послова, а смањењем броја радника неопходна набавка наведене машине.

-

Набавка комбиноване грађевинске машине (Скип) нам је неопходна због великог броја
кварова на водоводној мрежи и повећаног обима послова на одржавању банкина, јаркова и
канала.

-

Набавка раоника за трактор нам је неопходна због одржавања улица у зимском периоду, у
оним деловима где је због ширине коловоза немогуће обављати поверену делатност већим
грађевинским машинама.

-

Набавка мотокултиватора нам је неопходна за обављање послова на производњи, садњи и
одржавању цветног и дендро материјала.

-

Набавка фекалних пумпи нам је неопходна код одржавања канализационе мреже због
дотрајалости постојећих пумпи.

-

Набавка тарупа нам је неопходна због веома обимних послова на одржавању растиња крај
пута.

-

Набавка профилисане кашике 1,2м нам је неопходна због захтева града Лесковца као
инвеститора за одржавањем јаркова и канала.

ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Текуће субвенције у износу од 5.300.000,00 динара Град Лесковац додељује због веома ниске цене
воде, која датира од фебруара 2011 године и износи 31,70 динара без ПДВ-а што износи око 40% од
цене коштања производње воде . У периоду од последњег повећања цене воде дошло је до
вишеструког повећања цена водоводног материјала, горива и електричне енергије, натријум
хипохлорита и алуминијум сулфата, испитивања здравствене исправности питке воде и квалитета
отпадних вода, трошкова ХТЗ опреме, трошкова амортизације ... као и осталих трошкова везаних за
обављање основне делатности.
Кон
то
435

453
479
520

Опис

План 2020.

01.01.31.03.2020.

Измирење обавеза
према добављачима
(РИНО 12/2019)
Доприноси ( 01/2019)
ПДВ (12/2019)
Трошкови зарада

600.000,00

600.000,00

600.000,00
500.000,00
3.700.000,00

600.000,00
500.000,00
3.700.000

УКУПНО:

5.300.000,00

5.300.000,00

01.04.30.06.2020

01.07.30.09.2020

01.10.31.12.2020.

1. Због смањења обима послова у децембру и јануару месецу предузеће неће бити у могућности
да благовремено измирирује обавезе по Закону о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама. Неизмирењем ових обавеза довео би се у питање и пренос
трансферних средстава Републике Србије у буџет локалне самоуправе. Неопходна средства по
том основу износе 600.000,00 динара
2. Исплата доприноса за обавезно социјално осигурање запосленима за децембар 2019
3. Исплата обавезе за ПДВ за 12/2019
4. Исплата заостале зараде запосленима
ЈКП „Грделица“ из Грделице има обавезу на име неисплаћених зарада запосленима за 3,5
зараде. Ова обавеза датира још из периода пре 2010 године. Предузеће је у циљу смањења
трошкова зарада запослених извршило умањење коефицијената за обрачун зарада почев од
исплате зараде за месец март 2018. године,и таквим умањењем у 2019.години успели смо да
исплатимо 4 заостале зараде и 26 месеци накнаде на име заосталих обавеза према
запосленима за долазак и одлазак са посла.
Обрадио
Изв.дир.фин.ком.послова
Миленковић Станимир

Директор
Јовић Зоран дипл.ецц.

