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JKП, ,ЧИСТОЋА" ЖАБАЉ
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ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период од 01.01.2018. до 30.06.2018. год

Жабаљ, 26.07.2018.

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 2018. годину усвојен на седници
Скупштине општине Жабаљ дана 19.12.2017.год., Службени лист Општине Жабаљ број
20 од 19.12.2017.), трећа измена усвојена на седници надзорног одбора 14.06.2018. године,
а сагласност Оснивача добијена 15.06.2018. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА
У периоду од 01.01-30.06.2018 године ЈКП ,,Чистоћа“Жабаљ је остварила следеће
приходе: Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 51.361, Приходи
од премија, субвенција, дотација, донација 3.695, што укупне приходе чини 55.056.
Што се тиче расхода: У току прва два квартала ЈКП ,,Чистоћа“Жабаљ је имала следеће
расходе: трошкови материјала 2.484, трошкови горива и енергије 3.839, трошкови
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зарада, накнада зарада и осталих личних расхода 18.217, трошкови амортизације 1.250,
трошкови производних услуга 14.152, нематеријални трошкови 10.997 – те укупни
пословни расходи износе 50.939 хиљада динара.
У прва два квартала ЈКП ,,Чистоћа“Жабаљ је остварило пословни добитак у износу од
4.117 хиљада динара.
Такође, из активности финансирања је остварен добитак из финансирања у износу од
1.508 хиљада 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 4.559 хиљаде динара,
уз могућност редовног, неометаног пословања и сервисирања обавеза Предузећа.
2. БИЛАНС СТАЊА
Биланс стања ЈКП ,,Чистоћа“Жабаљ на дан 30.06.2018.год.:
Актива:
Некретнине постројења и опрема 6.388, нематеријална имовина 1.426, што сталну
имовину чини укупно 7.814.
Залихе 139, потраживања по основу продаје (купци у земљи) 21.139, друга потраживања
6.595, готовински еквиваленти и готовина 13.369 што чини укупну обртну имовину од
41.260.
Актива – пословна имовина износи 49.074 хиљада динара.
Пасива:
Државни капитал 107, Нераспоређени добитак ранијих година 22.419, добитак у прва два
квартала 4.559, губитак преузет из ЈКП „Услуге и одржавање“ 1.647, дугорочни кредити
и зајмови у земљи 0, Краткорочне обавезе 23.636, (краткорочне финансијске обавезе 0,
Обавезе из пословања 5.427, Остале краткорочне обавезе 2.172, обавезе по основу пореза
на додату вредност 499, Обавезе за остале порезе и друге дажбине 866, Пасивна
временска разраничења 14.642).
Укупна пасива износи 49.074 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
У периоду 01.01-30.06.2018 године ЈКП ,,Чистоћа“Жабаљ је остварила следеће приливе:
Продаја и примљени аванси 57.239, остали приливи из редовног пословања 4.374, прилив
по основу припајања јкп Услуге и одржавање 7.753, што представља укупне приливе
готовине из пословне активности односно свега прилива готовине 69.366 хиљада динара.

2

Што се тиче расхода ЈКП ,,Чистоћа“Жабаљ има следеће одливе: исплате добављачима
и дати аванси 40.377, зараде, накнада зарада и остали лични расходи 15.940, плаћене
камате 0, порез на добитак 184 одлив готовине по основу осталих јавних прихода 2.764,
краткорочни кредити 0, што чини укупан одлив готовине од 59.265.
Нето прилив готовине у прва два квартала износи 10.101 хиљада динара.
С обзиром на то да је готовина на почетку обрачунског периода износила 3.268, а нето
прилив готовине до краја другог квартала износи 10.101, готовина на крају обрачунског
периода износи 13.369 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
У периоду 01.01-30.06.2018. године ЈКП ,,Чистоћа“ Жабаљ је остварила следеће
трошкове запослених (укупан број запослених 54, од тога 48 на неодређено време, а 6 на
одређено време): нето зарада 9.676.246, Бруто I зарада 13.166.450, Бруто II 15.533.849,
накнаде по уговору о ПиП пословима 285.318, накнаде члановима надзорног одбора
867.723, превоз запослених са посла и са посла (за укупно седам радника) 198.064, накнаде
трошкова на службеном путу 0, помоћ радницима и породицама радника 49.240, остале
накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима 337.500 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ
У протеклом периоду број запослених на неодређено време се смањио за 1 радника јер је
радник преминуо, док се број запослених на одређено време смањио за два радника услед
истека уговора о раду.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
ЈКП ,,Чистоћа“ Жабаљ је у току првог и другог квартала 2018. године задржало цене
својих услуга на нивоу од претходне године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
Укупне субвенције које је предузеће добило из буџета Општине Жабаљ у периоду 01.0130.06.2018. године износе 3.694.789 динара.
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8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Што се тиче средстава за посебне намене ЈКП ,,Чистоћа“ Жабаљ је имало следеће
трошкове: донације 372.000 динара;, трошкови репрезентације 160.937 динара;,
трошкови рекламе и пропаганде 580.032 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 - прибављање потребне
опреме за рад клуба и даљу егзистенцију; Фудбалски клуб „ЖСК“ Жабаљ – за нормално
функционисање клуба, Фудбалски клуб „Јединство“ Госпођинци – за нормално
функционисање клуба, Омладински клуб Општине Жабаљ – трошкови рада удружења,
Центар за европске интеграције – за израду плакета и званичних признања, Центар за
бригу о старим лицима „Корак напред“ – обука за геронто неговатељице, Коњички клуб –
одржавање касачких трка.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА
У периоду 01.01.-30.06.2018. године није било реализације инвестиција.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ
У периоду 01.01.-30.06.2018. 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: 26.07.2018.год.
Потпис и печат

__________________
Милош Бијелић
Председник НО
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