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I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ 

 

Пословно име:ЈКП ,,Чистоћа" Жабаљ 

Седиште: Жабаљ 

Претежна делатност: 38.11 скупљање отпада који није опасан 

 

Матични број: 20732580 

ПИБ: 107051272 

Надлежно министарство: 

Министарство привреде Републике Србије 

 

Делатности јавног предузећа 

Претежна делатност ЈКП,,Чистоћа"Жабаљ је сакупљање отпада који није опасан, док 

је помоћна делатност - 37.00 уклањање отпадних вода. 

 

Делатности поверене од стране Општине као Оснивача су зоохигијена и пољочуварска 

служба. Од 1. децембра 2016. године преузете су и делатности угашеног фонда за Развој, 

међу којима су одржавање путева, одржавање јавне расвете и путне сигнализације, 

одржавање депонија, побољшање пољопривредног земљишта... 

 

Од 26.03.2018. године, ЈКП „Услуге и одржавање“ је припојено ЈКП „Чистоћа“ и од 

тада су преузете и делатности одржавања површина јавне намене – паркови, аутобуска 

стајалишта, као и управљање пијацама, вашарима и гробљима. 

 

Годишњи програм пословања: (Програм пословања за 2020. Годину усвојен на седници 

Скупштине општине Жабаљ дана 05.12.2019. год.,Службени лист Општине Жабаљ број 

28 од 05.12.2019.), прва  измена усвојена на седници надзорног одбора 10.02.2020. године, 

а сагласност Оснивача добијена 25.02.2020. године. 

 

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 

1. БИЛАНС УСПЕХА 

У периоду од 01.01-31.03.2020. године ЈКП ,,Чистоћа“Жабаљ је остварило следеће 

приходе: Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 23.227, Приходи 

од премија, субвенција, дотација, донација 1.778, што укупне пословне приходе чини 

25.005.  
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Што се тиче расхода:У току првог квартала 2020. године ЈКП ,,Чистоћа“Жабаљ је 

имало следеће расходе: трошкови материјала 2.272, трошкови горива и енергије 2.104, 

трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода 9.073, трошкови 

амортизације 625, трошкови производних услуга 5.391, нематеријални трошкови 7.586 – 

те укупни пословни расходи износе 27.051 хиљада динара. 

На крају првог квартала ЈКП ,,Чистоћа“Жабаљ је остварило пословни губитак у износу 

од 2.046 хиљада динара. 

Из активности финансирања је остварен добитак из финансирања у износу од 609 

хиљада динара, док су остали расходи 335 хиљада динара. 

Предузеће је у великој мери успело да реализује планиране приходе од продаје производа и 

услуга, али су расходи надмашили приходе, те је остварен нето губитак од 1.792 хиљада 

динара, уз могућност редовног, неометаног пословања и сервисирања обавеза Предузећа. 

 

 

2. БИЛАНС СТАЊА 

 

Биланс стања ЈКП ,,Чистоћа“Жабаљ на дан 31.03.2020.године: 

 

Актива:  

Некретнине постројења и опрема7.744, нематеријална имовина 458, што сталну имовину 

чини укупно 8.202.  

Залихе 21, потраживања по основу продаје (купци у земљи) 22.177, друга потраживања 

10.087, готовински еквиваленти и готовина 13.274 што чини укупну обртну имовину од 

45.565. 

 Актива – пословна имовина износи 53.767 хиљада динара. 

Пасива: 

Државни капитал 107, Резерве 3, Нераспоређени добитак ранијих година 25.006, губитак 

1.792, дугорочни кредити и зајмови у земљи 0, Краткорочне обавезе 30.443, (краткорочне 

финансијске обавезе 0, Обавезе из пословања 7.631, Остале краткорочне обавезе 2.180, 

обавезе по основу пореза на додату вредност 0, Обавезе за остале порезе и друге 

дажбине 89, Пасивна временска разраничења 20.543).  

Укупна пасива износи 53.767 хиљада динара. 

 

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

У периоду 01.01-31.03.2020. године ЈКП ,,Чистоћа“ Жабаљ је остварило следеће приливе: 

Продаја и примљени аванси 26.105, примљене камате 6 остали приливи из редовног 

пословања 2.207, што представља укупне приливе готовине из пословне активности 

односно свега прилива готовине 28.318 хиљада динара. 



3 

 

Што се тиче расхода ЈКП ,,Чистоћа“Жабаљ има следеће одливе: исплате добављачима 

и дати аванси 19.255, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 7.271, плаћене 

камате 33 ,порез на добитак 100, одлив готовине по основу осталих јавних прихода 257, 

краткорочни кредити 0, што чини укупан одлив готовине од 26.916.  

Нето прилив готовине из пословних активности износи 1.402 хиљада динара. 

С обзиром на то да је готовина на почетку обрачунског периода износила 11.873, а нето 

прилив готовине из пословних активности износи 1.402, готовина на крају обрачунског 

периода износи 13.275 хиљада динара. 

 

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

У периоду 01.01-31.03.2020. године ЈКП ,,Чистоћа“ Жабаљ је остварила следеће 

трошкове запослених (укупан број запослених 41, од тога 38 на неодређено време, а 3 на 

одређено време): нето зарада 4.868.921, Бруто I зарада 6.661.407, Бруто II 7.750.384, 

накнаде по основу уговора о делу 298.742, накнаде по уговору о ПиП пословима 0, накнаде 

члановима надзорног одбора 377.358, превоз запослених на посао и са посла (за укупно 13 

радника) 240.931, накнада трошкова на службеном путу 0, отпремнина за одлазак у 

пензију 253.107, помоћ радницима и породицама радника 86.950, остале накнаде 

трошкова запосленима и осталим физичким лицима 35.714 динара. 

 

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

У протеклом периоду број запослених на неодређено време се смањио за 1 услед отказа 

уговора о раду, док се број запослених на одређено време повећао за 2 радника услед 

повећаног обима посла. Такође, ангажован је додатни радник ван радног односа, по 

уговору о делу. 

 

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

ЈКП ,,Чистоћа“ Жабаљ у току првог квартала 2020. године није вршило повећање цена 

својих услуга. 

 

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

Укупне субвенције које је предузеће добило из буџета Општине Жабаљ у периоду 01.01-

31.03.2020. године износе 1.777.852 динара. 
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8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

Што се тиче средстава за посебне намене ЈКП ,,Чистоћа“ Жабаљ је имало следеће 

трошкове: трошкови репрезентације 93.080 динара;, трошкови рекламе и пропаганде 

195.837 динара.  

 

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 

У периоду 01.01.-31.03.2020. године није било реализације инвестиција.  

 

 

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 

У периоду 01.01.-31.03.2020. године није било одступања нити поремећаја у пословању. 

 

Датум: 27.04.2020.године. 
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