
Образац 12 

 

 

JKП,,ЧИСТОЋА"ЖАБАЉ 

Светог Николе 7 

Жабаљ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ 

АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

Запериодод 01.01.2018. до 31.03.2018.год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жабаљ, 26.04.2018. 

 

 



1 

 

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ 

 

Пословноиме:ЈКП ,,Чистоћа"Жабаљ 

Седиште:Жабаљ 

Претежнаделатност:38.11скупљање отпада који није опасан 

 

Матичниброј:20732580 

ПИБ: 107051272 

Надлежноминистарство: 

Министарствопривреде Републике Србије 

 

Делатностијавногпредузећа 

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... 

 

Годишњипрогрампословања: (Програмпословањаза 

2018.годинуусвојеннаседнициСкупштинеопштинеЖабаљдана19.12.2017.год.,Службенилис

тОпштинеЖабаљброј20 од 19.12.2017.), прва измена усвојена на седници надзорног 

одбора 14.03.2018. године, а сагласност Оснивача добијена 22.03.2018. године. 

 

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 

 

1. БИЛАНС УСПЕХА 

У периодуод 01.01-31.13.2018године ЈКП ,,Чистоћа“Жабаљјеоствариласледећеприходе: 

Приходиодпродајепроизвода и услуганадомаћемтржишту27.140, Приходиодпремија, 

субвенција, дотација, донација1.652, што укупнеприходечини28.792.  

Штосетичерасхода: У току првог квартала ЈКП 

,,Чистоћа“Жабаљјеималаследећерасходе: трошковиматеријала852,трошковигорива и 

енергије1.868, трошковизарада, накнадазарада и осталихличнихрасхода8.123, 

трошковиамортизације625, 
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трошковипроизводнихуслуга7.156,нематеријалнитрошкови9.327 – 

теукупнипословнирасходиизносе27.951хиљададинара. 

У првомкварталу ЈКП ,,Чистоћа“Жабаљјеостварило пословнидобитак у износуод841 

хиљада динара. 

Такође, из активности финансирања је остварен добитак из финансирања у износу од 

632 хиљаде динара. 

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

који су надмашили расходе, те је остварен нето добитак од 1.061 хиљаде динара, уз могућност 

редовног, неометаног пословања и  сервисирања обавеза Предузећа. 

 

2. БИЛАНС СТАЊА 

 

БилансстањаЈКП ,,Чистоћа“Жабаљнадан 31.13.2018.год.: 

 

Актива:  

Некретнине постројења и опрема3.007, улагања у развој 76, што сталну имовину чини 

укупно 3.083.  

Залихе85, потраживања по основу продаје (купци у земљи) 25.809, друга потраживања 

4.485,  готовински еквиваленти и готовина 11.163што чини укупну обртну имовину од 

41.542. 

 Актива – пословна имовина износи 44.625 хиљада динара. 

Пасива: 

Државни капитал 52, Нераспоређени добитак ранијих година14.577,добитак у првом 

кварталу1.061, дугорочни кредити и зајмови у земљи 0, Краткорочне обавезе 28.935, 

(краткорочне финансијске обавезе 0, Обавезе из пословања 16.434, Остале краткорочне 

обавезе 2.735, обавезе по основу пореза на додату вредност344,Обавезе за остале порезе 

и друге дажбине 169, Пасивна временска разраничења 9.223).  

Укупна пасива износи 44.625 хиљада динара. 

 

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

У периоду 01.01-31.13.2018годинеЈКП ,,Чистоћа“Жабаљјеоствариласледећеприливе: 

Продаја ипримљениаванси19.514, осталиприливиизредовногпословања1.818, прилив по 

основу припајања јкп Услуге и одржавање 

7.755,штопредстављаукупнеприливеготовинеизпословнеактивности односно свега 

прилива готовине29.087 хиљада динара. 

ШтосетичерасходаЈКП ,,Чистоћа“Жабаљимаследећеодливе: исплатедобављачима и 

датиаванси14.823, зараде, накнадазарада и осталиличнирасходи5.333, плаћене камате 
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0,порезнадобитак74,одлив готовине по основу осталихјавних прихода 977,краткорочни 

кредити0, шточиниукупанодлив готовине од21.207.  

Нето прилив готовине у првом кварталу износи 7.880 хиљада динара. 

С обзиром на то да је готовина на почетку обрачунског периода износила 3.283, а нето 

прилив готовине до краја квартала износи7.880, готовина на крају обрачунског периода 

износи 11.163 хиљада динара. 

 

 

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

У периоду 01.01-31.03.2018.године ЈКП 

,,Чистоћа“Жабаљјеоствариласледећетрошковезапослених (укупан број запослених 57, од 

тога 49 на неодређено време, а 8 на одређено време): нетозарада4.180.141, Бруто I 

зарада5.693.680, БрутоII 6.712.849, накнаде по уговору о ПиП пословима 

266.272,накнадечлановиманадзорногодбора527.533, превоззапосленихсапосла и сапосла(за 

укупно седам радника) 79.800, накнаде трошкова на службеном путу 0,помоћрадницима 

ипородицамарадника40.000, осталенакнадетрошковазапосленима и 

осталимфизичкимлицима145.200 динара. 

 

 

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

У протекломпериоду број запослених на неодређено време се повећао за 23 радника, услед 

припајања јкп Услуге и Одржавање, док се број запослених на одређено времесмањио за 

једног радника услед истека уговора о раду. 

 

 

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

ЈКП ,,Чистоћа“ Жабаљ је у току првог квартала 2018. године задржало цене својих 

услуга на нивоу претходног квартала. 

 

 

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

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

31.13.2018. године износе 1.651.771динара.  
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8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

Штосетичесредставазапосебненамене ЈКП ,,Чистоћа“Жабаљјеималоследећетрошкове: 

спонзорство187.000 динара;, трошковирепрезентације95.417 динара;, трошковирекламе 

и пропаганде339.533 динара.  

Донирана средства се односе на; Боксерски клуб „Шајкаши“ – учешће у другом колу 

Регионалне лиге;Фудбалски клуб "ЖСК" Жабаљ–Уговор о спонзорству – за помоћ у 

финансирању клуба;Стонотенисерски клуб "Жабаљ" Жабаљ -

прибављањепотребнеопремезарадклуба и даљуегзистенцију; Фудбалски клуб „ЖСК“ 

Жабаљ – за нормално функционисање клуба, Фудбалски клуб „Јединство“ Госпођинци – 

за нормално функционисање клуба, Омладински клуб Општине Жабаљ – трошкови рада 

удружења, Центар у аевропске интеграције – за израду плакета и званичних признања. 

 

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 

У периоду 01.01.-31.03.2018.годиненијебилореализацијеинвестиција.  

 

 

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 

У периоду 01.01.-31.03.2018. године дошло је до припајања другог комуналног предузећа, 

јкп „Услуге и одржавање“, па је дошло до значајних промена у начину пословања, али је 

то све било предвиђено Изменом Програма пословања за 2018. годину, па можемо рећи да 

није било одступања нити поремећаја у пословању. 

 

Датум: 26.04.2018.год. 

Потпис и печат 


